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Úvod 

Kaţdý student Právnické fakulty Univerzity Karlovy je v průběhu svého studia 

postaven před úkol napsat diplomovou práci a ani já nejsem výjimkou. Tématem své 

diplomové práce jsem si, s ohledem na jeho aktuálnost, zvolil vylučovací ţalobu 

v exekučním řízení. 

 Globální hospodářské a politické události několika posledních let vedly 

k celosvětové hospodářské a finanční krizi, která se nevyhnula ani České republice. 

Sníţení hospodářského růstu, omezení výdajů z veřejných rozpočtů, omezování či úplné 

ukončení podnikatelské činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, a na 

ně navazující růst nezaměstnanosti, vedly k rozsáhlému sníţení platební schopnosti 

podnikatelských subjektů a domácností a tím ke zvýšení počtu dluţníků neschopných 

plnit řádně a včas své závazky. V mnoha případech je nevyhnutelným důsledkem 

dlouhodobého neplnění právních povinností ze strany dluţníků občanské soudní řízení, 

k němuţ věřitelé přistupují za účelem zajištění ochrany svých práv, na něţ nezřídka 

navazuje nucený výkon soudních rozhodnutí, zejména exekuční řízení
1
. 

Právní úprava exekučního řízení je obsaţena v zákonu č. 120/2001 Sb.,  

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen exekuční řád či EŘ) a vytváří právní rámec, na jehoţ základě se 

mohou oprávnění domáhat svých práv plynoucích z exekučních titulů v rámci 

exekučního řízení, nebyla-li tato jejich práva povinnými dobrovolně uspokojena. 

Exekuční řízení bylo aţ do dne 1. ledna 2013, kdy nabyla účinnosti převáţná část 

ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, pojato jako 

alternativa k soudnímu výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský soudní řád či OSŘ).  

V rámci exekučního řízení dochází k postiţení majetku povinného v rozsahu 

nezbytném k uspokojení práv oprávněného plynoucích z exekučního titulu, v jeho 

průběhu však nelze vyloučit, ţe bude neoprávněně postiţen téţ majetek třetích osob. 

                                                 
1
 Podle statistiky Exekutorské komory ČR bylo jen za kalendářní rok 2012 nařízeno exekučními soudy 

celkem 820.420 exekucí. Dostupné na WWW: http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/1086-pocty-

exekuci-klesaji-13-3-2013?w= ; navštíveno dne 18. 3. 2013 

http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/1086-pocty-exekuci-klesaji-13-3-2013?w
http://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/1086-pocty-exekuci-klesaji-13-3-2013?w
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Tyto třetí osoby nejsou bez jakýchkoliv prostředků ochrany, kdyţ občanský soudní řád 

a exekuční řád upravují široké spektrum prostředků právní ochrany, přičemţ jedním 

z těchto prostředků je vylučovací ţaloba. Význam tohoto právního institutu lze 

spatřovat v tom, ţe poskytuje třetím osobám či manţelu povinného právo domáhat se 

ochrany svých majetkových práv, do nichţ bylo těmto subjektům v rámci nuceného 

výkonu exekučních titulů soudními exekutory (dále jen exekutor) zasaţeno, a u nichţ je 

současně takový zásah ze zákonem stanovených důvodů nepřípustný. 

 Cílem této práce je pojednat o aktuální právní úpravě vylučovací ţaloby 

v exekučním řízení, rovněţ s přihlédnutím k judikatuře českých soudů, zhodnotit 

stávající právní úpravu a dále poskytnout návrh jejich moţných změn. 

Ve své práci nejprve stručně vymezím pojem exekučního řízení, jeho prameny, 

vztah exekučního řádu a občanského soudního řádu, jakoţ i podmínky exekučního 

řízení, a dále pojednám o účastnících exekučního řízení a exekutorech. Toto vymezení 

je nezbytné s ohledem na hlavní předmět této práce, kterým je samotný institut 

vylučovací ţaloby v exekučním řízení, řízení a náklady řízení o vylučovací ţalobě, a 

dále důsledky meritorního rozhodnutí soudu o ní. V závěru se budu stručně věnovat 

úvahám o právní úpravě vylučovací ţaloby de lege ferenda. 

Tato diplomová práce je vypracována podle právních předpisů účinných ke dni 

24. března 2013. 
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1. Vymezení pojmů 

V této diplomové práci mám za cíl podat výklad o vylučovací ţalobě 

v exekučním řízení, a proto v rámci pojednání o tomto právním institutu budu pouţívat 

celou řadu pojmů, na jejichţ základní vymezení se zaměřím v této první kapitole. 

Nejprve v jednotlivých podkapitolách poskytnu stručný výklad o pojmu exekuce, účelu 

exekučního řízení, pramenech exekučního řízení, vzájemném vztahu občanského 

soudního řádu a exekučního řádu, pojmech souvisejících s exekučním řízením, 

účastnících exekučního řízení, třetích osobách v exekučním řízení a postavení soudního 

exekutora a jeho činnosti po nařízení exekuce. Výklad, obsaţený v této částí není 

s ohledem na předmět diplomové práce zcela vyčerpávající a je zaměřen pouze na 

stručné pojednání o právních institutech, které jsou významné pro výklad na ně 

navazující. 

1.1 Pojem exekuce 

„Vykonávací řízení je nezbytnou součástí právního systému, neboť zaručuje, že 

autoritativně přiznané plnění bude vynuceno i v situaci, kdy není plněno dobrovolně.“
2
 

Exekuční řízení podle exekučního řádu a výkon rozhodnutí podle občanského soudního 

řádu jsou zvláštními druhy řízení, které zpravidla navazují na jim předcházející nalézací 

řízení. Z uvedeného vyplývá, ţe právní úprava donucení povinného subjektu ke splnění 

povinnosti jemu uloţené autoritativním rozhodnutím je v českém právním řádu 

konstruována dualisticky. Rozlišuje mezi pojmem výkonu rozhodnutí, upraven 

občanským soudním řádem v ustanovení § 251 a násl., a mezi pojmem exekuce, jemuţ 

je věnován samostatný zákon, exekuční řád. Exekuční řízení pak lze vymezit jako 

„postup, kterým se provádí nucená realizace plnění k tomu oprávněnými orgány.“
3
 

Pro vznik tohoto dualistického pojetí jsou stěţejní dva historicky významné 

dokumenty. Prvním milníkem byl den 1. dubna 1964, kdy nabyl účinnosti občanský 

                                                 
2
 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2011. s. 475. ISBN 978-80-7201-842-0 

3
 HENDRYCH, D. et al. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. BECK, 2009. s 232. 

ISBN 978-80-7400-059-1 
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soudní řád, který do stávající české právní terminologie zavedl termín výkon rozhodnutí 

namísto historicky uţívaného termínu exekuce (z latinského executio). „Od 1. 4. 1964 

(účinnosti o. s. ř.) se tedy na více než 35 let jakoby vytratil z „právního světa“ pojem 

exekuce a exekuční titul“
4
. Za druhý milník lze povaţovat den 1. května 2001, kdy 

nabyl účinnosti exekuční řád, s výjimkou části první hlavy třetí aţ osmé a § 131, které 

nabyly účinnosti ke dni 1. září 2001, viz § 151 exekučního řádu. „Důvodem k přijetí 

exekučního řádu bylo zavedení důsledného prosazení vymahatelnosti práva, které se 

v režimu výkonu rozhodnutí soudy ne vždy dařilo potřebným pružným a efektivním 

způsobem.“
5
 Přijetí exekučního řádu mělo za následek rozsáhlé změny, zejména vznik 

nové právnické profese – soudních exekutorů. Významnými jsou rovněţ důsledky 

přijetí exekučního řádu na právní terminologii, jelikoţ vrátil do českého právního řádu 

tradiční pojem exekuce, který tak od účinnosti exekučního řádu je pojmem odlišným od 

termínu výkon rozhodnutí.  

S ohledem na tento dualismus je nutné rozlišovat mezi výkonem rozhodnutí, 

respektive vykonávacím řízením na straně jedné a exekucí, respektive exekučním 

řízením, na straně druhé. Pojem exekuce podle současné právní úpravy lze vyloţit 

v širším a uţším pojetí. 

1.1.1 Exekuce v širším pojetí 

Český právní řád legální definici pojmu exekuce neobsahuje, avšak obsah tohoto 

pojmu lze dovodit z ustanovení § 1 odst. 2 EŘ, podle něhoţ se exekuční činností rozumí 

nucený výkon exekučních titulů. Exekuci tak lze vyloţit jako donucení povinného 

subjektu k tomu oprávněnými orgány ke splnění jeho povinností, které dobrovolně 

řádně a včas nesplnil, ačkoliv k tomu byl povinen. Pojem exekuce nelze redukovat 

pouze na exekuci podle exekučního řádu, ale v českém právním řádu se setkáme rovněţ  

 

                                                 
4
 RYDVAL Tomáš. Dvě praktické poznámky k „exekucím“: o náleţitostech návrhu a místní příslušnosti 

soudu.  Bulletin advokacie. 2008, roč. 2008, č. 10, s. 38. Dostupné také z WWW: 

http://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_10.pdf  

5
 SMOLÍK Petr. Advokát versus exekutor – ochrana zájmů klienta versus exekuce? Bulletin advokacie. 

2002, roč. 2002, č. 4, s. 11. Dostupné také z WWW: http://www.cak.cz/assets/files/182/BA_02_04.pdf  

http://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_10.pdf
http://www.cak.cz/assets/files/182/BA_02_04.pdf
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s exekucí správněprávní
6
, trestněprávní exekucí

7
, a exekucí daňovou

8
. Daňová exekuce 

se od správněprávní a trestněprávní exekuce odlišuje kromě jiného i tím, ţe 

v ustanovení § 177 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řad, zakotvuje subsidiární 

pouţití občanského soudního řádu při jejím provádění. 

1.1.2 Exekuce v užším pojetí 

Uţší pojetí exekuce se omezuje pouze na exekuci prováděnou podle exekučního 

řádu. „Exekucí se rozumí faktické uskutečnění určitého práva na plnění, jež bylo 

oprávněnému přiznáno vykonatelným rozhodnutím soudu, popř. jiného státního orgánu, 

ale nebylo povinnou stranou poskytnuto dobrovolně, tudíž musí být prosazeno 

donucujícími prostředky státní moci.“
9
 Jedná se tedy o exekuci (exekuční činnost) 

prováděnou exekutorem na základě pověření exekučním soudem. S ohledem na 

uvedené vymezení bude další výklad zaměřen právě na exekuci v tomto uţším pojetí. 

1.1.3 Účel exekučního řízení 

Exekuční řízení, zvláštní a samostatný druh civilního procesu
10

, zpravidla 

navazuje na předchozí nalézací řízení. Případy, kdy exekuční řízení na nalézací řízení 

nenavazuje lze vyvodit z ustanovení § 40 odst. 1 EŘ vymezující exekuční tituly. 

Esenciální podmínkou pro zahájení exekučního řízení je nesplnění právní povinnosti 

povinným subjektem vyplývající z exekučního titulu, který povinnému ukládá „něco 

dát (dare), něco konat (facere), něčeho se zdržet - opomenout (omittere) a něco strpět 

(pati)“
11

. Z uvedeného lze dovodit, ţe účelem exekučního řízení je zajistit uspokojení 

autoritativně přiznaných subjektivních práv oprávněných osob vůči osobám povinným, 

                                                 
6
 Upravena zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

7
 Upravena zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

8
 Upravena zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

9
 HENDRYCH, D. et al. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. BECK, 2009. s. 228. 

ISBN 978-80-7400-059-1 

10
 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2011. s. 475. ISBN 978-80-7201-842-0 

11
 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. 4., aktualiz. a dopl. 

vyd. Praha: ASPI Publishing, 2005. s. 266. ISBN 80-7357-127-7 
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které mají právní povinnost něco dát, něco konat, něčeho se zdrţet nebo něco strpět, a to 

v případech, kdy tyto povinné osoby dobrovolně své povinnosti nedostojí. 

1.2 Právní prameny exekučního řízení 

  Základní právním pramenem exekučního řízení je exekuční řád, který nabyl 

účinnosti ke dni 1. května 2001, respektive ke dni 1. září 2001 (viz výše). Exekuční řád 

je rozdělen do dvaceti částí, přičemţ úprava právního postavení exekutora a samotné 

exekuční činnosti je v části první, část druhá aţ devatenáctá obsahuje výčet změn 

některých zákonů dotčených přijetím exekučního řádu a část dvacátá ustanovení o 

účinnosti exekučního řádu. Stěţejním pro exekuční řízení jsou tedy ustanovení části 

první, která je rozdělena do čtrnácti hlav. Hlava I vymezuje základní ustanovení,  

Hlava II postavení exekutora, Hlava III aţ VIII a Hlava XI upravují samotnou exekuční 

činnost (způsoby provedení exekuce, náklady exekuce a oprávněného, odměnu 

exekutora atd.) a další činnost exekutora, Hlavy IX, X a XII obsahují ustanovení o 

samosprávě exekutorů, Hlava XIII centrální evidenci exekucí a Hlava XIV přechodná a 

závěrečná ustanovení. 

Exekuční řád provádějí na základě zákonného zmocnění zaloţeného § 131 EŘ 

vyhlášky, vydané Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o: 

a) vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách 

soudního exekutora, o odměně a náhradách hotových výdajů správců 

podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

exekutorem, ve znění pozdějších předpisů, vydané na základě ustanovení  

§ 131 písm. a) aţ c) EŘ, 

b) vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci 

exekucí, ve znění pozdějších předpisů, vydané na základě ustanovení § 125 

odst. 5 a § 131 písm. d) EŘ, 

c) o vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při 

výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

vyhláška č. 418/2001 Sb.), vydané na základě ustanovení § 131 písm. e) EŘ. 

Ustanovení § 52 odst. 1 EŘ zakládá subsidiární pouţití občanského soudního 

řádu pro exekuční řízení, a proto je mezi právní prameny exekučního řízení řazen 
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rovněţ občanský soudní řád. Vzájemnému vztahu exekučního řádu a občanskému 

soudnímu řádu je věnována následující podkapitola. 

Ustanovení § 11 vyhlášky č. 418/2001 Sb. stanovuje, ţe nestanoví-li zákon nebo 

tato vyhláška jinak, pouţijí se pro postup exekutora při provádění jednotlivých způsobů 

exekuce přiměřeně ustanovení části deváté oddílu druhého aţ pátého vyhlášky 

o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. S ohledem na citované ustanovení 

vyhlášky č. 418/2001 Sb. lze mezi prameny práva v exekučním řízení zařadit vyhlášku 

Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen JŘ), v rozsahu vymezeném § 11 vyhlášky  

č. 418/2001 Sb. 

Z dalších pramenů exekučního řízení je nutné zmínit zejména zákon  

č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběţně probíhajících výkonů 

rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných 

draţbách, ve znění pozdějších předpisů, na nějţ navazuje zákon č. 27/2000 Sb., kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných draţbách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Exekuční řád upravuje rovněţ právní postavení exekutorů a jejich organizaci, a 

proto lze s jistou mírou tolerance mezi prameny exekučního řízení zařadit rovněţ 

stavovské předpisy Exekutorské komory České republiky (dále jen Komora), které tvoří 

například Volební řád, Organizační řád, Zkušební řád, Kárný řád či Náhrada za ztrátu 

času a hotové výdaje
12

. 

1.3 Vzájemný vztah exekučního řádu a občanského soudního řádu 

 Vzájemný vztah exekučního řádu a občanského soudního řádu je zaloţen na 

zásadě speciality, exekuční řád je tedy zákonem speciálním k občanskému soudnímu 

řádu. V zákonné rovině je jejich vztah vyjádřen, jak jsem jiţ shora uvedl, ustanovením  

§ 52 odst. 1 EŘ a stávající právní úprava exekučního řízení není ve vztahu k výkonu 

rozhodnutí právní úpravou zcela samostatnou. Tímto způsobem zákonem upravené 

exekuční řízení si bezpochyby vyţádal poţadavek na rovné postavení oprávněných a 

povinných v rámci exekuce a výkonu rozhodnutí. „Má-li však být současně - v obecné 

                                                 
12

 Vše dostupné z WWW: http://ekcr.cz/1/predpisy/345-stavovske-predpisy?w=; navštíveno dne  

29. 2. 2012 

http://ekcr.cz/1/predpisy/345-stavovske-predpisy?w=
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rovině - aplikován občanský soudní řád, musí být výklad exekučního řádu podáván tak, 

aby s občanským soudním řádem byl navzájem slučitelný. Není účelné, aby jedna a táž 

právní otázka byla vykládána v řízení o výkon rozhodnutí jinak než v řízení 

exekučním.“
13

 

Přiměřené pouţití občanského soudního řádu zakotvené v § 52 odst. 1 EŘ není 

omezeno pouze na část šestou občanského soudního řádu obsahující právní úpravu 

výkonu rozhodnutí, avšak s ohledem na ustanovení § 254 odst. 1 OSŘ téţ na všechny 

předcházející části občanského soudního řádu, pokud tento nestanoví v šesté části jinak. 

Z uvedeného vyplývá, ţe v exekučním řízení lze pouţít nejen ustanovení hlavy šesté 

OSŘ, ale téţ předcházející části, pokud to není zákonem, či z povahy věci, vyloučeno. 

Kromě obecného odkazu v § 52 odst. 1 EŘ na občanský soudní řád, nalezneme 

v hlavě čtvrté exekučního řádu u jednotlivých způsobů provedení exekuce odkazy 

obdobné, odkazující na přiměřené pouţití příslušných ustanovení občanského soudního 

řádu upravující některý ze způsobů výkonu rozhodnutí
14

. Na jiných místech pak 

nalezneme odkazy na konkrétní ustanovení občanského soudního řádu
15

. 

Zakotvení subsidiarity občanského soudního řádu k exekučnímu řádu umoţnilo, 

ţe převáţnou část judikatury i právní nauky vztahující se k výkonu rozhodnutí lze 

vztáhnout rovněţ na exekuční řízení, byť s přihlédnutím k odlišnostem, kterými jsou 

obě tato řízení charakteristická. 

1.4 Novela OSŘ a EŘ zákonem č. 396/2012 Sb. 

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti převáţná část ustanovení zákona  

č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen Novela). Tímto zákonem byla 

novelizována celá řada zákonů, zejména OSŘ a EŘ.  

Nejzásadnější změnou je vzájemný vztah soudního výkonu rozhodnutí a 

exekučního řízení. Do 1. ledna 2013 byly soudní výkon rozhodnutí a exekuční řízení 

                                                 
13

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2006 sp. zn. Cpjn 200/2005, Stanovisko k výkladu 

zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bod I. 

14
 Např. ustanovení § 60 či § 65 

15
 Např. ustanovení § 66 odst. 4 EŘ, či ustanovení § 72 odst. 2 a 3 EŘ 
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alternativními způsoby k vynucení splnění povinností plynoucích z exekučního titulu. 

Záleţelo tedy na oprávněném, zda k vynucení svých práv vůči povinnému zvolí soudní 

výkon rozhodnutí (vynucení provede soud), či zvolí exekuci (vynucení provede 

exekutor). „Správní orgány měly dokonce tři možnosti – prostřednictvím soudního 

exekutora, soudním výkonem rozhodnutí podle části šesté o. s. ř. či správní exekuci.“
16

 

Novelou byla tato dvojkolejnost soudního výkonu rozhodnutí a exekuce zrušena, kdyţ 

podle novelizovaného znění § 251 odst. 2 OSŘ soud nařizuje a provádí výkon 

rozhodnutí jen v taxativně stanovených případech, kterými jsou rozhodnutí o výchově 

nezletilých dětí, nejde-li o exekuční titul, který lze vykonat podle správního řádu nebo 

daňového řádu, je-li podán návrh na vyklizení bytu nebo místnosti se zajištěním bytové 

náhrady, o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným, 

orgánů Evropských společenství a jde-li o cizí rozhodnutí. V případě, ţe oprávněný 

podá návrh na výkon jiného neţ některého z těchto rozhodnutí, soud jeho návrh podle  

§ 251 odst. 3 OSŘ odmítne.  

Z dalších změn občanského soudního řádu provedených Novelou lze uvést nové 

instituty spočívající v draţbě pohledávky (§ 314b OSŘ), draţbě podílu v obchodních 

společnostech a druţstvech (§ 320a a násl. OSŘ), zavedení správy nemovitosti,  

tzv. sekvestratury (§ 320b a násl. OSŘ), zavedení nového právního institutu předraţku 

(§ 336ja OSŘ), zrušení jednoho ze způsobu výkonu rozhodnutí, a to příkazu k výplatě 

z účtu u peněţního ústavu, či změna koncepce výkonu rozhodnutí, jehoţ předmětem je 

podnik, a to z dřívějšího výkonu rozhodnutí prodejem podniku na výkonu rozhodnutí 

postiţením podniku (§ 338f a násl. OSŘ). 

Z nejvýznamnějších změn exekučního řádu provedených Novelou lze uvést 

zrušení exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti, zavedení zvláštního 

způsobu exekuce pouze pro vymoţení nedoplatku výţivného na nezletilé dítě, kterou je 

exekuce pozastavením řidičského oprávnění (§ 71a EŘ), dále spojování exekucí, zřízení 

rejstříku zahájených exekucí, povinnost oprávněného vţdy přikládat k exekučnímu 

návrhu exekuční titul. Konečně podle ustanovení § 43a odst. 1 a 5 EŘ není pověření a 

nařízení exekuce exekučním soudem soudním rozhodnutím (exekuční soud tak o 

nařízení exekuce nerozhoduje usnesení) a nedoručuje se účastníkům řízení. Tato 

                                                 
16

 DOLEŢALOVÁ Lenka. Zásadní změny v exekučním řízení. Bulletin advokacie. 2012, roč. 2012, č. 12, 

s. 28. Dostupné také z WWW: http://www.cak.cz/assets/ba_12_2012_web.pdf  

http://www.cak.cz/assets/ba_12_2012_web.pdf
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poslední změna má výrazný vliv na moţnosti obrany povinného v rámci exekučního 

řízení, kdy s ohledem na povahu provedených změn byl zrušen opravný prostředek 

spočívající v právu povinného podat odvolání proti usnesení o nařízení exekuce. 

1.5 Účastníci exekučního řízení 

Podle ustanovení § 36 odst. 1 EŘ jsou účastníky exekučního řízení oprávněný a 

povinný. „V exekuci nutně vystupuje jako účastník v řízení ten, kdo žádá soud o 

uskutečnění nějakého práva, a ten o kom navrhovatel tvrdí, že má povinnost, kterou vůči 

navrhovateli dobrovolně nesplnil. V exekučním řízení pak oprávněný a povinný stojí 

proti sobě v roli procesních odpůrců.“
17

 Podle ustanovení § 36 odst. 2 EŘ je dále 

účastníkem exekučního řízení téţ manţel povinného, a to v případě, ţe jsou exekučním 

příkazem postiţeny věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného 

jmění manţelů. Účastenství manţela povinného je však omezeno pouze ve vztahu 

k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám patřícím do společného jmění 

manţelů (dále jen SJM), nikoliv tedy ve vztahu k věcem, právům a jiným majetkovým 

hodnotám nacházejících se ve výlučném vlastnictví povinného manţela. 

Jako účastníci exekučního řízení jsou označeni oprávněný a povinný, kteří jsou 

zároveň nositeli odpovídajících práv a povinností, i v případech nedostatku aktivní či 

pasivní legitimace, tedy v případech, kdy navrhovatel v exekučním návrhu sebe označí 

za oprávněného, aniţ by byl nositelem hmotněprávního oprávnění vyplývajícího 

z exekučního titulu, případně navrhovatelem označený povinný není nositelem 

hmotněprávní povinnosti vyplývající z exekučního titulu. Exekutor bude v takovém 

případě povinen vyzvat oprávněného k opravě, respektive doplnění exekučního návrhu 

podle § 39 odst. 1 EŘ. Neodstraní-li oprávněný ve stanovené lhůtě tyto vady návrhu, 

bude z důvodu nedostatku aktivní či pasivní legitimace exekuční návrh podle 

ustanovení § 39 odst. 2 EŘ exekutorem odmítnut, případně podle ustanovení  

§ 39 odst. 3 EŘ zamítnut. 

Z uvedeného vyplývá, ţe pro zaloţení aktivní a pasivní legitimace účastníků 

exekučního řízení je rozhodující obsah exekučního titulu, který vymezuje osobu 

oprávněnou a povinnou. Takové vymezení však není neměnné, jelikoţ po vydání 

                                                 
17

 SCHELLEOVÁ, I., LAMKA, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení). 

Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011. s. 32. ISBN 978-80-87071-36-3 
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exekučního titulu, či aţ v samotném procesu provádění exekuce, můţe dojít ke změně 

v subjektech exekučního řízení na základě singulární sukcese nebo univerzální sukcese, 

ať jiţ na straně oprávněného či povinného. Tato změna je označována za přechod nebo 

převod práv či povinností a je upravena ustanovením § 36 odst. 3 aţ 5 EŘ
18

. K otázce 

příslušnosti exekučního soudu, respektive exekutora, k vydání rozhodnutí o procesním 

nástupnictví se vyjádřil Nejvyšší soud České republiky ve svém stanovisku ze dne  

15. února 2006 sp. zn. Cpjn 200/2005
19

. 

V exekučním řízení můţe na straně oprávněné, jakoţ i na straně povinné, 

vystupovat i více osob, hovoříme o tzv. společenství účastníků. Tato situace můţe nastat 

pouze za podmínky, ţe je uvedené společenství účastníků zaloţeno exekučním titulem. 

„Vedlejší účastenství při výkonu rozhodnutí zásadně připuštěno není, a to s ohledem na 

účel výkonu rozhodnutí, kterým je nucená realizace práv přiznaných v řízení 

nalézacím.“
20

 

Účastníky exekučního řízení však nelze redukovat pouze na oprávněného a 

povinného, jelikoţ se účastníky mohou stát za zákonem stanovených podmínek i další 

osoby. Jedná se například za stanovených podmínek o manţela povinného, dále o plátce 

mzdy povinného, peněţní ústav, dluţníka povinného, ale také exekutora. Tito se však 

stávající účastníky exekučního řízení jen pro ten úsek řízení, v němţ se rozhoduje o 

jejich právech a povinnostech.  

1.6 Třetí osoby v exekučním řízení 

„Jednou z důležitých zásad exekučního řízení je ochrana práv třetích osob.“
21

 

Třetími osobami v exekučním řízení se rozumí osoby odlišné od účastníků exekučního 

řízení. Třetími osobami se v uvedeném slova smyslu rozumí poddluţníci povinného, 

                                                 
18

 Podrobněji viz KASÍKOVÁ, M. et al. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád): komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 117 – 121. ISBN 978-80-7400-179-6 

19
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2006 sp. zn. Cpjn 200/2005, Stanovisko k výkladu 

zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bod X. 

20
 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2011. s. 495. ISBN 978-80-7201-842-0 

21
 SCHELLEOVÁ, I., LAMKA, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení). 

Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011. s. 44. ISBN 978-80-87071-36-3 
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vlastník či spoluvlastník exekuované věci, manţel povinného, osoba, vůči níţ má 

povinný vyţivovací povinnost, osoba mající k povinnému vztah z jiného právního 

důvodu, ale třetí osobou můţe být i osoba, jeţ nemá k povinnému ţádný právní vztah. 

Průvodním znakem převáţné většiny exekučním řádem přípustných způsobů provedení 

exekuce je zásah do práv a oprávněných zájmů třetích osob
22

. Tento zásah do práv 

třetích osob můţe mít povahu zásahu dovoleného, učiněného na základě a v souladu se 

zákonem (jako je tomu u citovaného provedení exekuce podle ustanovení § 59 odst. 1 

písm. a) EŘ), jednak můţe jít o neoprávněný zásah do právního postavení třetích osob. 

V druhém z uvedených případů poskytuje právní řád třetím osobám právo domáhat se 

ochrany svých práv v závislosti na povaze neoprávněného zásahu řadou způsobů. 

Jedním z nich je vylučovací ţaloba, jíţ je věnována tato práce. 

Kromě shora uvedeného pojetí lze na pojem třetích osob nahlíţet z perspektivy 

ustanovení § 33 EŘ. To vymezuje okruh třetích osob velmi široce ve vztahu k jejich 

povinnosti poskytnout exekutorovi součinnost při provádění exekuce, jejímţ cílem je 

zajistit efektivní provedení exekuce
23

. Tyto spočívají převáţně v povinnosti poskytnout 

exekutorovi informace, avšak velmi významnou je povinnost Policie České republiky 

podle ustanovení § 33 odst. 2 EŘ poskytnout exekutorovi na jeho ţádost při prováděni 

exekuce ochranu a součinnost podle zákona o Policii České republiky
24

. 

Pro účely této diplomové práce bude pojem třetí osoby pouţíván ve smyslu 

prvního z uvedených vymezení. Třetí osobou se tak pro účely této práce rozumí osoba 

odlišná od účastníků exekučního řízení, které bylo prováděním exekuce neoprávněně 

zasaţeno do práv a oprávněných zájmu, a které zákon svěřuje k ochraně práv oprávnění 

podat vylučovací ţalobu podle ustanovení § 267 odst. 1 aţ 3 OSŘ. Takto vymezená třetí 

osoba se podáním vylučovací ţaloby nestává účastníkem exekučního řízení, v jehoţ 

důsledku došlo k zásahu do jeho práv, ale o vylučovací ţalobě je vedeno samostatné 

řízení, které má sporný charakter. 

                                                 
22

 Např. provedením exekuce sráţkami ze mzdy a jiných příjmů podle ust. § 59 odst. 1 písm. a) EŘ je 

touto třetí osobou plátce mzdy nebo jiných příjmů 

23
 TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: Beck, 2006. s. 760. ISBN 80-7179-489-9 

24
 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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1.6.1 Manžel povinného 

Manţel povinného můţe v rámci exekučního řízení vystupovat ve dvojím 

postavení, v postavení účastníka řízení nebo tzv. třetí osoby, jíţ bylo exekucí zasaţeno 

v rozporu se zákonem do jejich práv. 

Jakoţto účastník řízení bude vystupovat ve smyslu § 36 odst. 2 EŘ jde-li o věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty patřící do SJM. „Společné jmění vyjadřuje rovněž 

právní jednotu a nedělitelnost manželů, kteří společně věci užívají pro potřebu svou a 

své rodiny, aniž by byl vyjádřen jejich podíl na společném majetku.“
25

 Z uvedeného 

vyplývá, ţe majetek náleţející do SJM můţe být v rámci exekuce pouţit k vynucení 

splnění povinnosti, ke které se zavázali oba manţelé, ale téţ k vynucení splnění 

povinnosti, kterou na sebe v době trvání manţelství převzal pouze jeden z manţelů. 

Pokud jde o majetek náleţející do výlučného vlastnictví některého z manţelů, tak 

v případě, kdy jsou povinnými oba manţelé, bude exekucí postiţen téţ tento majetek, 

v případě, kdy je povinným pouze jeden z manţelů, bude exekucí postiţen pouze 

majetek náleţející do výlučného vlastnictví povinného manţela. Dřívější právní teorie i 

praxe zastávala právní názor, ţe za závazek převzatý jedním z manţelů za trvání 

manţelství odpovídají oba manţelé společně a nerozdílně, coţ mělo za následek, ţe 

exekucí, či výkonem rozhodnutí, mohl být postiţen nejen majetek v SJM, ale téţ 

majetek ve výlučném vlastnictví manţela povinného. Změnu v tomto pojetí přinesl 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Odo 677/2007
26

, podle něhoţ „lze s přihlédnutím 

k teleologickému výkladu zkoumaných ustanovení opodstatněně usuzovat, že úpravou 

obsaženou v ustanovení § 145 odst. 3 obč. zák. nezamýšlel zákonodárce prolomit 

princip autonomie vůle smluvních stran v procesu vzniku závazků ze smluv a vnutit jim 

jako zákonný důsledek vzniku smlouvy prostřednictvím institutu společného jmění 

manželů jako další smluvní stranu i manžela smluvní strany“; a dále: „Závěr, že ve 

spojení s úpravou obsaženou v ustanovení § 145 odst. 3 obč. zák. lze ustanovení 

§ 143 odst. 1 písm. b )obč. zák. interpretovat též jako prolomení úpravy, podle které ze 

závazků vzniklých ze smluv jsou oprávněny a povinny smluvní strany (nejde-li o smlouvy 

                                                 
25

 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. 4., aktualiz. a dopl. 

vyd. Praha: ASPI Publishing, 2005. s. 381. ISBN 80-7357-127-7 

26
 Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 

2007 sp. zn. 31 Odo 677/2007  
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sjednané přímo ve prospěch třetích osob), tudíž správný není.“
27

 Majetek nacházející se 

ve výlučném vlastnictví manţela povinného tudíţ nemůţe být postiţen v rámci exekuce 

vedené pro závazek vztahující se k výlučnému majetku povinného.  

Majetkem náleţejícím do SJM se pro účely exekučního řízení povaţuje nejen 

majetek uvedený v ustanovení § 143 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen OZ), ale podle ustanovení § 42 odst. 1 EŘ téţ majetek, 

který netvoří součást SJM manţelů jen proto, ţe byl smlouvou zúţen jeho zákonem 

stanovený rozsah nebo ţe byl smlouvou vyhrazen jeho vznik ke dni zániku manţelství. 

Podle ustanovení § 42 odst. 2 EŘ se v exekučním řízení rovněţ nepřihlíţí ke smlouvě, 

kterou byl zúţen zákonem stanovený rozsah SJM o majetek, který patřil do SJM v době 

vzniku vymáhané pohledávky. Totéţ platí pro případ rozšíření SJM o majetek 

povinného, který nepatřil do SJM v době vzniku vymáhané pohledávky. 

Manţel povinného můţe v exekučním řízení vystupovat také v pozici třetí 

osoby, tedy osoby, jíţ bylo v rozporu se zákonem zasaţeno do práv a oprávněných 

zájmů. Právním prostředkem ochrany manţela povinného je v takových případech 

vylučovací ţaloba podle ustanovení § 267 odst. 2 a 3 OSŘ.
28

  

1.7 Soudní exekutor 

Přijetí exekučního řádu v roce 2001 dalo v českém právním prostředí vzniknout 

nové právnické profesi soudních exekutorů.  

Exekuční řád v ustanovení § 1 odst. 1 stanoví, ţe exekutor je fyzická osoba 

splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. 

Postavení exekutora v českém právním prostředí výstiţně vyjádřil A. Tripes. „Institut 

soudního exekutora, který byl uvedeným zákonem zřízen, je založen na tom, že část 

pravomocí soudu, a to ta, která je uplatňována po vydání autoritativního soudního 

rozhodnutí (případně rozhodnutí jiného státního orgánu), tedy při vykonávacím 

(exekučním) řízení, je delegována na nezávislého soudního exekutora, a to při 

                                                 
27

 Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 

2007 sp. zn. 31 Odo 677/2007 in KORDAČ, Zbyšek. K odpovědnosti manţela za závazky v SJM přijaté 

druhým z manţelů. Bulletin advokacie. 2008, roč. 2008, č. 1-2, s. 54. Dostupný také z WWW: 

http://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_01.pdf 

28
 Této otázce je věnován výklad v kapitolách 3.6 a 3.7 

http://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_01.pdf
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zachování pravomoci soudu, popř. jiných státních orgánů, i pro oblast exekučního 

řízení (výkonu rozhodnutí) dle platné procesní úpravy obsažené v občanském soudním 

řádu.“
29

 Stručně lze shrnout, ţe exekutor má v českém právním prostředí postavení 

nestranné a nezávislé osoby, která vykonává exekuční a další činnost za úplatu, byla 

pověřena exekutorským úřadem a na kterou stát exekučním řádem přenesl část svých 

pravomocí. S činností exekutora je neslučitelná jiná výdělečná činnost s výjimkou 

správy vlastního majetku, činnosti vědecké, publikační, pedagogické, tlumočnické, 

znalecké a umělecké a činnost v poradních orgánech vlády, ministerstev, jiných 

ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy. 

Podmínky pro jmenování exekutora do exekutorského úřadu vymezuje § 9  

odst. 1 EŘ, exekutory jmenuje do exekutorského úřadu podle § 8 písm. a) EŘ ve spojení 

s § 10 odst. 1 EŘ ministr spravedlnosti. Jmenováním ministrem spravedlnosti však 

proces ustavení exekutora do exekutorského úřadu není dokončen, neboť svou činnost 

můţe vykonávat podle § 11 odst. 1 EŘ aţ sloţením slibu do rukou ministra 

spravedlnosti a uzavřením smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu. Výkon 

exekutorského úřadu zaniká za podmínek vymezených § 15 EŘ. 

Podle § 4 EŘ, účinného do dne 31. prosince 2009, byl exekutor při výkonu 

exekuční činnosti a dalších činností v postavení veřejného činitele. S účinností od  

1. ledna 2010 byla tato výslovná úprava postavení exekutora v exekučním řádu zrušena 

zákonem č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního 

zákoníku. Avšak k faktické změně jeho postavení nedošlo, jelikoţ k témuţ dni vstoupil 

v účinnost zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

TZ), který soudního exekutora v ustanovení § 127 odst. 1 písm. f) označil za úřední 

osobu. Exekutor tak nadále poţívá trestněprávní ochrany proti útokům ze strany třetích 

osob (§ 325 a § 326 TZ) a rovněţ můţe být trestněprávně odpovědný pro trestný čin 

zneuţití pravomoci úřední osoby (§ 329 TZ), či pro trestný čin maření úkolu úřední 

osoby z nedbalosti (§ 330 TZ). 

Úkony exekutora jsou podle § 28 EŘ v exekučním řízení povaţovány za úkony 

exekučního soudu. Podle § 52 odst. 2 EŘ je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, 

které jsou při výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu svěřeny soudu, 

soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu. 

                                                 
29

 TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: Beck, 2006. s. 755. ISBN 80-7179-489-9 
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Podle ustanovení § 2 EŘ exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle a při 

jejím výkonu je vázán pouze Ústavou České republiky, zákony, jinými právními 

předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním 

řízení. Exekuční činností se rozumí podle ustanovení § 2 odst. 2 EŘ nucený výkon 

rozhodnutí. Další činností ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 EŘ pak rozumíme činnosti 

vymezené § 74 odst. 1 EŘ, jedná se o poskytování právní pomoci oprávněnému nebo 

povinnému po vydání exekučního titulu, jakoţ i v souvislosti s exekuční činností a další 

činností, provádění autorizované konverze dokumentů
30

, sepisování listin a další 

činnosti vymezené exekučním řádem. Sepisování exekutorských zápisů se svolením 

k vykonatelnosti podle § 78 písm. a) EŘ, bylo k 1. lednu 2013 Novelou zrušeno. 

Exekutoři jsou povinně organizováni na principu stavovské samosprávy 

v Komoře, členství vzniká ke dni jmenování exekutora ministrem spravedlnosti. 

Exekutor odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému v souvislosti se svou činností  

(§ 32 EŘ) a je povinen zachovávat mlčenlivost (§ 31 EŘ)
31

.  

1.8 Počáteční fáze exekučního řízení  

V této části se budu věnovat počáteční fázi exekučního řízení, další výklad tak 

bude směřovat k vymezení exekučního návrhu, činnosti soudu před pověřením 

exekutora, pojmu exekučního titulu, důsledkům nařízení exekuce a činnosti exekutora 

pověřeného k provedení exekuce po jejím nařízení soudem.  

1.8.1 Exekuční návrh 

Podle ustanovení § 35 odst. 1 EŘ se exekuční řízení zahajuje na návrh, a je 

zahájeno podle § 35 odst. 2 EŘ doručením exekučního návrhu exekutorovi. 

Z jednoznačného znění ustanovení § 35 odst. 1 EŘ vyplývá, ţe exekuční řízení je 

ovládáno výlučně dispoziční zásadou, pročeţ exekuční řízení můţe být zahájeno pouze 

na návrh oprávněného, a rovněţ v něm nemůţe být proti vůli oprávněného ani 

                                                 
30

 Podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů 

31
 Podrobnější výklad k postavení soudních exekutorů např. SCHELLEOVÁ, I., LAMKA, R. Exekuce 

v zrcadle právních předpisů (III. Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost). Vyd. 1. Ostrava: Key 

Publishing, 2011. s. 5 - 33. ISBN 978-80-87071-38-0 
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pokračováno. Exekuční návrh podle ustanovení § 35 odst. 2 EŘ ve znění účinném do 

dne 31. října 2009 mohl oprávněný podat k věcně a místně příslušnému soudu podle  

§ 45 EŘ, nebo k rukám exekutora, jehoţ pověření provedením exekuce navrhnul (§ 38 

odst. 1 EŘ). Dnem 1. listopadu 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 286/2009 Sb.
32

,  

tzv. „střední“ novela, došlo k novelizaci ustanovení § 35 odst. 2 EŘ, kterým byla 

odstraněna příslušnost exekučního soudu k přijetí návrhu, a tato ponechána pouze na 

exekutorech. Cílem této právní úpravy byla snaha zákonodárce o redukci objemu 

činnosti exekučních soudů spočívajících v úkonech adresovaných oprávněnému za 

účelem odstranění vad jeho návrhu, které nyní provádí exekutor
33

. Přes tuto činnost 

exekutora je nadále exekuční soud povinen, po přijetí návrhu od něj, přezkoumat 

veškeré náleţitosti návrhu a prostřednictvím exekutora zajistit odstranění případných 

vad, které jím byly přehlédnuty. Jedná se však spíše o ojedinělé případy, a v tomto 

směru nová právní úprava zřejmě splňuje svůj účel, byť za cenu zvýšené administrativní 

zátěţe exekutorů. 

Náleţitosti exekučního návrhu, na jehoţ základě by měl být exekutor pověřen 

vedením exekuce a měla být nařízena exekuce, jsou exekučním řádem vymezeny  

v § 38 EŘ, následovně: 

- v návrhu musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, 

včetně jeho sídla, 

- z návrhu musí být patrné, kdo jej činí, v jaké věci, co jím sleduje, musí být 

datován a podepsán, 

                                                 
32

 Zákon č. 286/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., 

kterým se stanoví pravidla pro případy souběţně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv  

k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních 

zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 

pozdějších předpisů 

33
 Mgr. Dagmar Beníková hovoří o „odbřemenění“ soudů od značné části agendy ve fázi iniciační. In 

BENÍKOVÁ Dagmar. Několik úvah nad připravovanou změnou exekučního řádu. Bulletin advokacie. 

2010, roč. 2010, č. 6, s. 40. Dostupné také z WWW: http://www.cak.cz/assets/files/3223/BA_06_web.pdf  

http://www.cak.cz/assets/files/3223/BA_06_web.pdf
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- účastníci řízení musí být náleţitě označeni, musí být tedy uvedeno jejich jméno, 

příjmení, datum narození či rodné číslo, obchodní firma, sídlo podnikání či 

bydliště, identifikační číslo;  

- v návrhu musí být přesně označen exekuční titul, a v originálu či úředně ověřené 

kopii k němu přiloţen
34

, 

- a konečně musí být v návrhu uvedena povinnost, která má být exekucí 

vymoţena, údaj o tom zda povinný na svou povinnost jiţ něčeho splnil, případně 

v jakém rozsahu, a dále označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. 

Neobsahuje-li exekuční návrh všechny shora uvedené náleţitosti, nebo je 

nesrozumitelný nebo neurčitý, je exekutor povinen postupovat podle ustanovení  

§ 39 EŘ a ve lhůtě 15 dnů od doručení takového návrhu vyzvat oprávněného k jeho 

doplnění či k odstranění nedostatků ve lhůtě stanovené exekutorem. Oprávněný je 

exekutorem rovněţ poučen o následcích nevyhovění takové výzvě, spočívajících 

v odmítnutí exekučního návrhu podle § 39 odst. 2 EŘ. 

 Je-li exekuční návrh bezvadný, popřípadě vyhověl oprávněný v plném rozsahu 

výzvě exekutora k doplnění či odstranění nedostatků exekučního návrhu, je podle 

ustanovení § 43a odst. 1 EŘ exekutor povinen ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu, 

respektive jeho doplnění či odstranění nedostatků, poţádat exekuční soud o pověření a 

nařízení exekuce (dále jen Pověření). Náleţitosti této ţádosti exekutora jsou stanoveny 

§ 43a odst. 2 EŘ.  

 Obě uvedené lhůty stanovené exekutorovi k provedení předmětných úkonů (§ 39 

odst. 1 EŘ a § 43a odst. 1 EŘ) jsou lhůtami procesními a jejich účelem je zabránit 

průtahům v řízení způsobeným nečinností exekutora a tím zefektivnit vymahatelnost 

práva. 

1.8.2 Exekuční titul 

„Titul pro exekuci (tzv. exekuční titul) je materiální podmínkou exekuce, rozumí 

se jím listina vydaná k tomu oprávněným orgánem, která má předepsanou formu, v níž 

                                                 
34

 K nedostatku připojení exekučního titulu např. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne  

20. ledna 2004 sp. zn. 10 Co 912/2003 
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se ukládá určité osobě povinnost něco v určité době plnit.“
35

 Exekuční titul musí být 

podle ustanovení § 38 odst. 1 EŘ v návrhu řádně označen a podle ustanovení § 38  

odst. 2 EŘ musí být rovněţ v originálu či ověřené kopii k návrhu připojen (viz výše). 

Exekuční titul musí splňovat určité formální a materiální (obsahové) náleţitosti. 

Formální náleţitosti exekučního titulu jsou upraveny v rámci právní úpravy 

nalézacího řízení, konkrétně ustanoveními § 161, § 162 a § 171 OSŘ, a dále rovněţ 

ustanoveními § 40 odst. 2 a 3 EŘ a § 41 EŘ. Materiální náleţitosti, vymezené 

ustanovením § 261a OSŘ, spočívají především v přesném, jakýchkoliv chyb prostém, 

vymezení práv a jím odpovídajících povinností, jakoţ i jejich nositelů. Exekuční titul 

musí obsahovat přesné označení oprávněného a povinného, aby tito byli dostatečně 

individualizováni a odlišeni od jiných subjektů, přesné vymezení práva, a tomu 

odpovídající povinnosti, jakoţ i rozsah uloţené povinnosti a lhůty (tzv. pariční lhůty), 

v níţ musí být uloţená povinnost splněna
36

. Exekuce můţe být exekučním soudem 

nařízena pouze v případě, kdyţ exekuční titul splňuje všechny uvedené náleţitosti. 

Pokud by byla exekučním soudem nařízena exekuce, pro niţ byl podkladem exekuční 

titul nesplňující všechny tyto náleţitosti, musela by být i bez návrhu exekučním soudem 

zastavena podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. a) OSŘ ve spojení s ustanovením § 269 

odst. 1 OSŘ. 

Exekučním titulem mohou být pouze zákonem stanovené tituly, které exekuční 

řád vymezuje v ustanovení § 40 odst. 1 tak, ţe exekučním titulem podle exekučního 

řádu jsou: 

a) vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, 

zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, 

b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, 

pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, 

c) vykonatelný rozhodčí nález, 

                                                 
35

 SCHELLEOVÁ, I., LAMKA, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení). 

Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011. s. 33. ISBN 978-80-87071-36-3 

36
 K tomuto např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2011 sp. zn. 20 Cdo 3077/2009 
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d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního 

právního předpisu
37

, 

e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, 

výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakoţ i 

vykonatelný smír, 

f) vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského 

pojištění a sociálního zabezpečení, 

g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichţ výkon 

připouští zákon. 

Mezi exekuční tituly řadíme, kromě titulů podle § 40 odst. 1 EŘ, téţ rozhodnutí, 

která byla vydána v rámci řízení proběhnuvších v jiných členských státech Evropské 

unie, jejichţ výkon je přípustný podle: 

a) nařízení Rady (ES) č. 44/2001, tzv. Brusel I., ve znění novel
38

, 

b) nařízení Rady (ES) č. 805/2004, o evropském exekučním titulu pro nesporné 

nároky 

c) nařízení EP a Rady (ES) č. 861/2007
39

 

Kaţdý z uvedených exekuční titulů musí být opatřen doloţkou o vykonatelnosti. 

Potvrzení o vykonatelnosti soudních rozhodnutí, která jsou exekučním titulem podle 

ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) EŘ, vyznačí na tato rozhodnutí podle ustanovení § 261 

odst. 2 OSŘ ve spojení s § 6 odst. 9 písm. c) JŘ vedoucí soudní kanceláře. Potvrzením o 

vykonatelnosti exekučních titulů podle § 40 odst. 1 písm. b), c), e), f) a g) EŘ opatří 

orgán, který je vydal, respektive u smírů a dohod ten orgán, který je schválil (§ 41 EŘ). 

Výjimkami z povinnosti opatřit exekuční titul potvrzením o vykonatelnosti jsou 

evropský exekuční titul, vycházející z nařízení Rady (ES) č. 805/2004, který 

„…původní soud na časově neomezenou žádost potvrdí jako evropský exekuční 

                                                 
37

 §71a a následující zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

38
 K pouţitelnosti nařízení Brusel I. v exekučním řízení např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne  

14. července 2010 sp. zn. 31 Cdo 2325/2008 

39
 Zde jde o výkon rozhodnutí vydaného v evropském řízení o drobných nárocích, tedy o nárocích 

dosahujících maximálně výše 2.000 EUR bez příslušenství 
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titul…“
40

  a exekuční titul podle § 40 odst. 1 písm. d) EŘ, tedy notářský zápis se 

svolením k vykonatelnosti, který se potvrzením o vykonatelnosti neopatřuje, jelikoţ 

jeho vykonatelnost nastává marným uplynutím lhůty, v níţ měl povinný splnit svou 

povinnost. 

Rozhodnutí, které je exekučním titulem, musí být vykonatelné jiţ ke dni 

zahájení exekučního řízení, tedy ke dni, kdy byl exekuční návrh doručen exekutorovi 

podle § 35 odst. 2 EŘ. Není-li exekuční titul v době zahájení exekučního řízení 

vykonatelný, musí být návrh zamítnut, na tomto nic nemění ani skutečnost, ţe se 

v průběhu exekučního řízení exekuční titul stal vykonatelným
41

. 

1.8.3 Pověření soudního exekutora a nařízení exekuce 

Věcnou a místní příslušnost exekučního soudu upravuje ustanovení § 45 EŘ, 

podle něhoţ je věcně příslušným okresní soud, místně příslušným pak soud, v jehoţ 

obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, bydliště, je-li právnickou osobou, sídlo
42

. 

Věcná a místní příslušnost exekučního soudu je řazena mezi základní procesní 

podmínky řízení, a jako takové je exekuční soud povinen je posoudit po obdrţení 

ţádosti soudního exekutora o Pověření (§ 43a odst. 1 EŘ) před jeho vydáním podle  

§ 43a odst. 3 EŘ. S ohledem na právní úpravu místní příslušnosti exekučního soudu 

obsaţenou v § 45 odst. 2 EŘ, a vzájemný poměr EŘ a OSŘ (viz výše) se neuplatní 

ustanovení § 252 OSŘ, a to ani ve věci vymoţení dluţného výţivného nezletilých dětí 

podle § 252 odst. 3 OSŘ. I v tomto případě bude místně příslušným exekuční soud 

určený podle § 45 odst. 2 a 3 EŘ, tedy primárně podle bydliště povinného, a nikoliv 

podle bydliště nezletilého. K místní příslušnosti exekučního soudu ve věci povinné 

právnické osoby se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém stanovisku ze dne 15. února 2006 

                                                 
40

 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2011. s. 491. ISBN 978-80-7201-842-0; k podmínkám potvrzení evropského exekučního titulu viz 

tamtéţ 

41
 K absenci vykonatelnosti exekučního titulu se vyjádřil Nejvyšší soud např. svým usnesením ze dne  

15. dubna 2008 sp. zn. 20 Cdo 5370/2007 

42
 Další pravidla určení místní příslušnosti viz ustanovení § 45 odst. 2 EŘ 
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sp. zn. Cpjn 200/2005,
43

 podle něhoţ je místně příslušným také soud, v jehoţ obvodu 

má povinná právnická osoba svůj majetek, jestliţe nemá sídlo na území České 

republiky. 

Věcná a místní příslušnost exekučního soudu nejsou jedinými procesními 

podmínkami řízení, které je exekuční soud povinen po obdrţení ţádosti exekutora o 

Pověření zkoumat. Dalšími procesními podmínkami jsou náleţitosti exekučního návrhu 

(§ 38 EŘ), způsobilost oprávněného a povinného být účastníky řízení, jejich procesní 

způsobilost, zastoupení a průkaz plné moci a téţ provedení zjištění, zda nejsou dány 

překáţka litispendence či překáţka rei iudicatae. Z uvedeného vyplývá, ţe při 

posuzování procesních podmínek bude exekuční soud postupovat jak podle exekučního 

řádu, tak s ohledem na absenci výslovné úpravy některých z procesních podmínek 

v exekučním řádu, téţ podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. Soud 

v rámci procesu předcházejícím nařízení exekuce zásadně nezjišťuje, zda byla 

povinným jemu uloţená povinnost splněna, ať jiţ zcela, zčásti, či vůbec a rovněţ 

nepřezkoumává věcnou správnost exekučního titulu. 

Splňuje-li exekuční návrh oprávněného všechny zákonem stanovené 

předpoklady, vydá do 15 dnů od doručení ţádosti o Pověření exekuční soud podle § 43a 

odst. 3 EŘ Pověření, které podle výslovného znění § 43a odst. 5 EŘ není soudním 

rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení.  

Pověření doručí exekuční soud pověřenému exekutorovi, který ve lhůtě 15 dnů 

zašle oprávněnému do vlastních rukou vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému jej 

zašle nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje, 

a spolu s ním téţ exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu podle § 46  

odst. 6 EŘ. Rovněţ povinnému doručuje exekutor vyrozumění o zahájení exekuce do 

vlastních rukou. Náleţitosti vyrozumění o zahájení exekuce vymezuje § 44 odst. 3 EŘ. 

1.8.4 Důsledky nařízení exekuce – generální inhibitorium 

Generální inhibitorium je právní institut upravený ustanovením § 44a odst. 1 EŘ, 

spočívající v uloţení zákazu povinnému nakládat se svým majetkem a majetkem 

                                                 
43

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2006 sp. zn. Cpjn 200/2005, Stanovisko k výkladu 

zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bod III. 
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náleţejícím do SJM, kterým se rozumí majetek podle ustanovení § 42 EŘ, s výjimkami 

stanovenými v citovaném ustanovení. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto 

povinnost, je relativně neplatný a to do doby, dokud se jeho neplatnosti nedovolá 

exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel. Primárním účelem generálního inhibitoria 

je zamezit povinnému v jakýchkoliv dispozicích s majetkem, ať se jedná o zbavení se 

tohoto majetku, či jeho zatíţení jinými právy, a jenţ má být v rámci exekučního řízení 

pouţit k naplnění účelu exekuce. V případě exekucí na peněţitá plnění bude zajištěný 

majetek povinného pouţit k úhradě pohledávky věřitele a nákladů vzniklých 

v souvislosti s prováděním exekuce. V případě exekucí na nepeněţitá plnění bude 

zajištěný majetek povinného pouţit, s ohledem na povahu vynucovaného plnění, pouze 

k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s prováděním exekuce. Sekundární účel 

generálního inhibitoria lze spatřovat v samotné jeho existenci, tedy hrozbě jeho vzniku, 

která by mohla být jedním z důvodů motivujících povinného ke splnění jeho povinnosti, 

jelikoţ účinky generálního inhibitoria nastávají bez ohledu na charakter vynucované 

povinnosti (peněţité či nepeněţité plnění) či výši peněţitého plnění.  

Generální inhibitorium je tedy důsledkem nařízení exekuce, který nastává 

doručením vyrozumění o zahájení exekuce povinnému (§ 44a odst. 1 EŘ), s výjimkou 

případů podle § 44a odst. 5 EŘ, kdy je povinným Česká republika nebo územní 

samosprávný celek. Povinný se těmto pro něj negativním důsledkům generálního 

inhibitoria nemůţe, s ohledem na povahu řízení o exekučním návrhu, které je vedeno 

bez jeho účasti, nikdy vyhnout. Můţe je však zmírnit poté co nastanou jeho účinky 

některým ze způsobů uvedených v § 44a odst. 2 aţ 4 EŘ.  

Novelou provedené změny exekučního řádu se dotkly téţ ustanovení o 

generálním inhibitoriu. Umoţnily totiţ zmírnit s ním spojené nepříznivé důsledky pro 

povinného v případech, kdy je vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku 

povinného, na nějţ by se generální inhibitorium jinak vztahovalo. Nové znění § 44  

odst. 4 EŘ dává exekutorovi moţnost před zasláním vyrozumění o zahájení exekuce 

oprávněnému rozhodnout, ţe se účinky generálního inhibitoria podle § 44a odst. 1 EŘ 

nevztahují na celý majetek povinného, ale pouze na část přiměřenou exekucí vymáhané 

povinnosti. Takové rozhodnutí zašle současně s vyrozuměním o zahájení exekuce 

oprávněnému a povinnému.  
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Zakotvení moţnosti exekutora rozhodnout o omezení účinků generálního 

inhibitoria jen na část majetku povinného tak nově poskytuje efektivnější ochranu práv 

povinného, kdyţ doposud byla práva povinného v prvotní fázi exekučního řízení 

chráněna pouze obecnou povinností exekutora zvolit vhodný způsob exekuce podle § 47 

odst. 1 EŘ. Budou-li exekutoři právního institutu omezení účinků generálního 

inhibitoria v praxi účelně vyuţívat, a to za současného dodrţování citované povinnosti 

podle § 47 odst. 1 EŘ, mohlo by to mít za následek poněkud „humánnější“ vedení 

exekucí, a snad téţ napravení nepříliš lichotivé pověsti samotných exekutorů. 

1.8.5 Činnost soudního exekutora po pověření a nařízení exekuce 

Jak jiţ bylo uvedeno shora, exekutor je v rámci exekučního řízení činný ještě 

před Pověřením exekučním soudem. Přijímá návrh oprávněného a zajišťuje odstranění 

jeho případných nedostatků, a následně ve lhůtě 15 dnů podává ţádost o vydání 

Pověření exekučnímu soudu. Po doručení ţádosti o Pověření se provede podle § 43a 

odst. 1 EŘ zápis údajů do rejstříku zahájených exekucí. 

Hlavní činnost exekutora však počíná doručením Pověření, které podle § 43a 

odst. 4 EŘ obsahuje označení exekučního soudu, exekutora, exekučního titulu a orgánu, 

který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, označení oprávněného a povinného, 

podpis a datum. Od tohoto okamţiku činí exekutor veškeré úkony potřebné k vynucení 

splnění povinnosti povinným z vlastní iniciativy, tedy bez návrhu, a to aţ do doby, kdy 

je exekuce skončena. 

Exekutor po Pověření započne s prověřováním majetkových poměrů povinného, 

zjišťováním informací o jeho pobytu (sídle či skutečném sídle jde-li o právnickou 

osobu), a na základě těchto zjištění posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena. 

Kromě toho můţe podle ustanovení § 50 odst. 1 EŘ vyzvat oprávněného k podání 

návrhu jakým způsobem vést exekuci a k dalším návrhům podle uvedeného ustanovení. 

Podle § 50 odst. 2 EŘ můţe rovněţ, povaţuje-li to za účelné, vyzvat povinného 

k dobrovolnému splnění povinnosti. Nezvolí-li exekutor některý z postupů podle  

§ 50 EŘ, navazuje na shora uvedená zjištění vydání exekučního příkazu podle § 47  

odst. 1 EŘ, kterým exekutor zvolí způsob provedení exekuce. Exekuční příkaz má podle 

ustanovení § 47 odst. 2 EŘ účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle OSŘ. Exekuční 
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příkaz musí splňovat všechny náleţitosti podle ustanovení § 48 EŘ a výrok exekučního 

příkazu podle § 48 písm. h) EŘ téţ náleţitosti podle ustanovení § 49 odst. 1 aţ 3 EŘ.  

Pakliţe k uspokojení oprávněného nepostačuje exekutorem v exekučním příkazu 

určený způsob provedení exekuce, má exekutor moţnost, respektive povinnost, vydat 

další exekuční příkaz, či příkazy, a těmito zvolit kterýkoliv další, zákonem přípustný, 

způsob provedení exekuce. Z uvedeného tedy vyplývá, ţe ukáţe-li se exekutorem 

zvolený způsob exekuce nedostatečným k uspokojení nároků oprávněného (např. 

exekuce sráţkami ze mzdy a jiných příjmů), ţádné ustanovení zákona mu nebrání zvolit 

jiný způsob exekuce a k jeho provedení vydat exekuční příkaz, ba naopak, exekutor je 

s ohledem na ustanovení § 46 odst. 1 aţ 3 EŘ povinen tak učinit. Jedinou, exekučním 

řádem stanovenou limitou, omezující volnost rozhodování exekutora ohledně způsobu 

provedení exekuce, je ustanovení § 47 odst. 1 EŘ věta třetí, podle níţ je exekutor 

povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě 

nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, 

z něhoţ má být splnění závazků povinného dosaţeno. Tato limita byla do exekučního 

řádu vloţena zákonem č. 133/2006 Sb.
44

 za účelem zabránění excesům spočívajících 

zejména v prodeji nemovitosti za účelem uhrazení pohledávky oprávněného dosahující 

pouze několika tisíc korun, ačkoliv bylo moţno dosáhnout účelu exekuce jiným 

způsobem. 

Proti exekučnímu příkazu není podle ustanovení § 47 odst. 3 EŘ přípustný 

opravný prostředek. Proto jedinou obranou povinného proti exekučnímu příkazu je 

návrh na zastavení, respektive částečné zastavení, exekuce podle § 55 EŘ, obranou třetí 

osoby, jejíţ majetek byl exekučním příkazem postiţen, je návrh na vyškrtnutí věci ze 

soupisu podle § 68 EŘ jde-li o věci movité, respektive podání vylučovací ţaloby podle 

§ 267 OSŘ. 

Exekutor rozhoduje o způsobu provedení exekuce v exekučním příkazu, přičemţ 

můţe volit, v závislosti na vynucované povinnosti, mezi způsoby provedení exekuce 

uvedenými v § 59 odst. 1 EŘ, jde-li o vynucení povinnosti k zaplacení peněţité částky, 

                                                 
44

 Zákon č. 133/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č.  120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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a uvedenými v § 59 odst. 2 EŘ, jde-li o vynucení jiné povinnosti neţ zaplacení peněţité 

částky
45

.  

Způsoby provedení exekuce podle § 59 odst. 1 EŘ jsou exekuce: 

a) sráţkami ze mzdy a jiných příjmů, 

b) přikázáním pohledávky, 

c) prodejem movitých věcí a nemovitostí, 

d) postiţením podniku, 

e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, 

f) správou nemovitostí, 

g) pozastavením řidičského oprávnění. 

Způsoby provedení exekuce podle § 59 odst. 2 EŘ jsou exekuce, které mohou 

být provedeny: 

a) vyklizením, 

b) odebráním společné věci, 

c) rozdělením společné věci, 

d) provedením prací a výkonů. 

Ustanovení § 59 odst. 3 EŘ stanovuje, ţe exekuci prodejem zástavy lze pro 

zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí. 

Vlastní způsob provedení jednotlivých způsobů exekuce nalezneme v ustanoveních § 60 

a násl. EŘ, který nezřídka odkazuje na právní úpravu obsaţenou v občanském soudním 

řádu, jako je tomu například u exekuce sráţkami ze mzdy (§ 60 EŘ) či exekuce 

přikázáním pohledávky (§ 65 EŘ). 
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2. Pojem, funkce, účel, předmět vylučovací žaloby 

Za cíl této kapitoly jsem si dal podat obecný výklad právního institutu 

vylučovací ţaloby jakoţto prostředku ochrany práv třetích osob. Proto se níţe věnuji 

základním charakteristickým znakům vylučovací ţaloby, tedy samotnému jejímu 

pojmu, účelu, povaze a funkci vylučovací ţaloby a vztahu vylučovací ţaloby a tzv. 

incidenčních sporů. S ohledem na blízkost a návaznost k vylučovací ţalobě je obsahem 

téţ výklad o institutu vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 EŘ. V závěrečné části této 

kapitoly se věnuji předmětu vylučovací ţaloby, jímţ jsou práva nepřipouštějící výkon 

rozhodnutí, respektive exekuci. Ačkoliv je předmětem této diplomové práce vylučovací 

ţaloba v exekučním řízení, zachovávám ve výkladu o právech nepřipouštějících exekuci 

zákonem uţívanou terminologii práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí.  

2.1 Pojem, funkce, účel a povaha vylučovací žaloby 

„Vylučovací žaloba slouží k tomu, aby třetí osoba, která k věci nebo k věcem má 

právo, které brání výkonu rozhodnutí nebo exekuci … své právo uplatnila.“
46

 Širší 

vymezení pojmu vylučovací ţaloby podává L. Drápal: „Smyslem (účelem) excindační 

(vylučovací) žaloby je poskytnout právní ochranu osobám, které mají k majetku  

(k věcem, právům nebo jiným majetkovým hodnotám), jenž byl postižen nařízením 

výkonu rozhodnutí, takové právo (právní vztah), které nepřipouští, aby nařízený výkon 

rozhodnutí byl proveden a aby tak postižený majetek byl zdrojem pro uspokojení 

oprávněného.“
47

 Z takto vymezeného právního institutu vylučovací ţaloby lze dovodit, 

ţe posiluje jeden ze základních právních principů exekučního řízení, který musí být za 

všech okolností respektován, totiţ ţe vynucení splnění povinnosti povinného můţe být 

dosaţeno pouze z jeho majetku.
48

 Aktuální právní úprava vylučovací ţaloby nacházející 

se v § 267 OSŘ ji zakotvuje ve třech formách. Vylučovací ţaloba podle  
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 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. dopl. vyd. Praha: 
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Komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 2219. ISBN 978-80-7400-107-9 



28 

 

§ 267 odst. 1 OSŘ má obecný charakter a tudíţ k jejímu podání je aktivně legitimována 

jakákoliv třetí osoba, jíţ bylo zasaţeno do práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí. 

Speciálními vylučovacími ţalobami jsou ţaloby uvedené v § 267 odst. 2 a 3, u nichţ 

aktivní věcná legitimace svědčí za přesně vymezených podmínek pouze manţelu 

povinného. Podrobnější výklad o těchto formách ţaloby je uveden ve 3. kapitole této 

práce v souvislosti s výkladem o řízení ve věcech vylučovací ţaloby. 

Funkcí vylučovací ţaloby je tak se zřetelem ke shora uvedenému ochrana práv 

třetích osob, jakoţ i manţela povinného, jde-li o právo k majetku postiţeného ve smyslu 

§ 267 odst. 2 a 3 OSŘ, jimţ bylo v průběhu exekučního řízení neoprávněně zasaţeno do 

jejich práv majících povahu práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí. Majetkem se 

v tomto případě rozumějí movité, nemovité i hromadné věci jakoţ i práva a jiné 

majetkové hodnoty. Účelem vylučovací ţaloby je dosáhnout odstranění (nápravy) 

protiprávního stavu postihujícího třetí osobu, respektive manţela povinného, tedy 

zastavení exekuce v případech, kdy je postiţen majetek, který nepatří povinnému a 

který současně nepřipouští výkon rozhodnutí. 

V oblasti ochrany práv třetích osob k movitým věcem má úzkou návaznost na 

vylučovací ţalobu právní institut vyškrtnutí věci za soupisu podle § 68 EŘ. Vzájemná 

vazba tohoto právního prostředku a vylučovací ţaloby spočívá jednak v jejich shodném 

účelu a funkci, a jednak ve skutečnosti, ţe třetí osoba je oprávněna dovolávat se 

ochrany svých práv k movitým věcem, které nepřipouštějí výkon rozhodnutí, jednak 

návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 EŘ a v případě negativního výsledku 

tohoto svého procesního postupu se můţe dovolávat s úspěchem ochrany svých práv 

podáním vylučovací ţaloby.  

Svou povahou je vylučovací ţaloba ţalobou procesní, coţ znamená, ţe tato 

můţe být podána jen v rámci určitého konkrétního exekučního řízení a nemůţe být 

podána ani před jeho zahájením, ani po jeho ukončení
49

.  „Rozhodnutí soudu o této 

žalobě se také dotýká vždy jen pouze konkrétní exekuce a nemůže přesáhnout rámec této 

exekuce.“
50

 Dojde-li proto při provádění exekuce k situaci, kdy je určitá věc třetí osoby 

postiţena exekučními příkazy v rámci více exekučních řízení současně či po sobě 
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 DÁVID, Radovan. Vylučovací spory s přihlédnutím k novele exekučního řádu. Právní fórum. 2010, 

roč. 7, č. 7, s. 345 
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probíhajících, lze s ohledem na procesní povahu vylučovací ţaloby konstatovat, ţe 

oprávněná třetí osoba bude muset k zajištění ochrany svých práv podat vylučovací 

ţalobu v kaţdém jednotlivém exekučním řízení. Konečně z hlediska třídění ţalob podle 

obsahu petitu (podle ţalobního důvodu) je vylučovací ţaloba ţalobou určovací ve 

smyslu § 80 písm. c) OSŘ s tím, ţe se právní zájem u ní netvrdí a tedy ani 

neprokazuje
51

. 

2.2 Vylučovací žaloba jako spor exekuční 

V rámci exekučního řízení dochází k vynucení splnění povinností povinného na 

základě návrhu oprávněného v případě, ţe nedošlo k dobrovolnému splnění těchto 

povinností povinným. Právní úprava exekučního řízení zahrnuje nejen právní ochranu 

práv oprávněného, ale téţ povinného jakoţ i třetích osob, spočívající téţ v zákonné 

úpravě řešení případů, kdy dojde k právnímu sporu mezi účastníky exekučního řízení 

(mezi oprávněným a povinným) a mezi účastníkem řízení a třetí osobou. O takto 

vymezených sporech hovoříme jako o tzv. sporech exekučních. „Tyto spory mohou 

vznikat v různých fázích exekučního řízení, dokonce i před jeho nařízením. 

Rozeznáváme proto exekuční spory, které nastávají před nařízení výkonu rozhodnutí, 

exekuční spory vznikající v průběhu exekučního řízení a exekuční spory vznikající po 

skončení exekučního řízení.“
52

 Exekuční spory lze dělit na spory projednávané a 

rozhodované v rámci exekučního řízení (tzv. incidenční spory) a spory projednávané a 

rozhodované v samostatném nalézacím řízení. 

Mezi tzv. incidenční spory jsou v právní teorii řazeny především spory 

impugnanční
53

, zejména podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ, tedy spory o 

zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) z důvodu nepřípustnosti, protoţe je tu jiný 

důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat, a dále spory opoziční, zejména podle 
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ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ, tedy spory mezi oprávněným a povinným  

„o zánik přiznaného práva po vydání titulu pro výkon rozhodnutí, s výjimkou týkající se 

práva přiznaného rozsudkem pro zmeškání.“
54

 V těchto sporech tedy povinný oponuje 

nároku (nárokům) oprávněného a domáhá se zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) 

s odkazem na zánik vynucovaného práva oprávněného, a oprávněný tomuto tvrzení 

povinného odporuje. Z hlediska časového lze s přihlédnutím k výše uvedenému 

konstatovat, ţe jak impugnační tak opoziční spory vznikají vţdy aţ v průběhu 

exekučního řízení. 

Spory náleţející do druhé kategorie exekučních sporů, tedy spory projednávané 

a rozhodované v samostatném nalézacím řízení, vznikají před zahájením exekučního 

řízení (kupříkladu spory o opravu respektive doplnění exekučního titulu) a dále i 

v průběhu exekučního řízení jakoţ i po jeho skončení. Z hlediska předmětu této práce 

jsou právě poslední dvě uvedené kategorie stěţejní. Hlavním reprezentantem 

exekučních sporů vznikajících v průběhu exekučního řízení jsou spory vylučovací, tedy 

ty, jeţ jsou vyvolány podáním vylučovací ţaloby podle § 267 OSŘ, z dalších je pak 

moţno uvést téţ spory odporové a poddluţnické. Mezi spory vznikající po skončení 

exekučního řízení řadíme především spory z tzv. lepšího práva, o nichţ je ve vztahu 

k předmětu této práce pojednáno v kapitole čtvrté. 

Vylučovací spory a s nimi související vylučovací ţaloba podle § 267 OSŘ jsou 

podle právní nauky procesní povahy. Vylučovací ţaloba je totiţ právním prostředkem 

vylučovacích sporů umoţňujícím přechod z řízení exekučního do samostatného řízení 

je-li zapotřebí aby část řízení (řízení o vylučovací ţalobě) proběhla odděleně od řízení 

exekučního. Důvodem pro poţadavek oddělení řízení o vylučovací ţalobě od 

exekučního řízení je především skutečnost, ţe kaţdé z těchto řízení má jiný cíl a zákon 

stanovuje v závislosti na těchto rozdílných cílech téţ rozlišné právní prostředky k jejich 

dosaţení. Právní úprava exekučního řízení tak s ohledem na jeho účel v zásadě 

neobsahuje právní úpravu, která by umoţňovala exekutorovi posuzovat podstatu 

hmotněprávních vztahů mezi účastníky exekučního řízení a třetími osoba, s výjimkou 

ustanovení § 68 EŘ upravující vyškrtnutí věci ze soupisu. 
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Pro rozhodování vylučovacích sporů v samostatném řízení odděleně od řízení 

exekučního svědčí téţ odlišný okruh účastníků řízení. Účastníky exekučního řízení jsou 

podle § 36 odst. 1 EŘ oprávněný a povinný, za podmínek § 36 odst. 2 EŘ téţ manţel 

povinného. Účastníky exekučního řízení nejsou tedy třetí osoby jakoţto osoby, jimţ 

bylo v průběhu takového exekučního řízení neoprávněně zasaţeno do jejich práv, a tyto 

tak nemohou v jeho rámci chránit svá práva (s uvedenou výjimkou podle § 68 EŘ) a 

tudíţ jsou při jejich ochraně oprávněny uţít zvláštního právního prostředku ochrany, 

tedy vylučovací ţaloby. Účastníky řízení o vylučovací ţalobě jsou třetí osoba a 

oprávněný a proto bude, s ohledem na vymezený rozdílný okruh účastníků řízení, o ní 

rozhodováno v samostatném řízení, odděleně od řízení exekučního. Oddělení obou 

řízení však není absolutní, neboť rozhodnutí soudu o vylučovací ţalobě se bude vţdy 

vztahovat k předmětnému exekučnímu řízení bez ohledu na to, zda bude soudem 

vylučovací ţalobě vyhověno či nikoliv.     

Pro oddělení exekučního řízení od řízení o vylučovací ţalobě konečně svědčí téţ 

charakter těchto řízení. Zatímco exekuční řízení, ač vykazuje určité znaky řízení 

sporného, je řízením nesporným a proto se nehodí k řešení sporných otázek
55

 tak řízení 

o vylučovací ţalobě je řízením sporným, jelikoţ není uvedeno v ustanovení § 120  

odst. 2 OSŘ.
56

 Dle ustanovení § 267 odst. 1 OSŘ je tedy projednávána ve sporném 

řízení a to podle části třetí občanského soudního řádu. V řízeních o vylučovacích 

ţalobách podle § 267 odst. 2 a 3 OSŘ se postupuje podle odstavce prvního, a proto i 

tyto jsou projednávány ve sporném řízení podle části třetí občanského soudního řádu. 

2.3 Vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 EŘ 

Právní institut vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 EŘ byl do exekučního řádu 

zakotven zákonem č. 286/2009 Sb. s účinností od 1. listopadu 2009. Tento právní 

institut se vztahuje pouze k exekuci prodejem movitých věcí a jeho podstata spočívá 

v oprávnění toho, jehoţ movitá věc byla pojata exekutorem do soupisu a jeţ je současně 
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věcí nepřipouštějící výkon rozhodnutí, podat návrh na vyškrtnutí této věci ze soupisu
57

. 

Lhůta k podání takového návrhu dle § 68 odst. 1 EŘ činí 30 dnů ode dne, kdy se 

oprávněná osoba dozvěděla o soupisu věci, přičemţ příslušným exekutorem k přijetí 

tohoto návrhu je exekutor, který věc pojal do soupisu. Uvedená třicetidenní lhůta je 

lhůtou subjektivní a má prekluzivní charakter, a proto v případě jejího zmeškání 

exekutor návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu odmítne, aniţ by se zabýval skutkovými 

tvrzeními navrhovatele. Takové rozhodnutí exekutora není rozhodnutím meritorním, 

ustanovení § 55c odst. 3 písm. a) EŘ se neaplikuje a proto proti němu bude přípustné 

odvolání. Soudem příslušným k rozhodnutí o odvolání bude dle § 55c odst. 2 EŘ 

krajský soud, v jehoţ obvodu exekutor působí. 

Nejsou-li dány důvody pro odmítnutí návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, 

rozhodne o něm exekutor do 15 dnů od jeho doručení, a to bez nařízení jednání a jen na 

základě listin předloţených navrhovatelem. Shledá-li exekutor návrh důvodným, 

vyškrtne podle § 68 odst. 7 EŘ věc ze soupisu a předá ji navrhovateli v místě, kde byla 

do soupisu pojata popřípadě na místě, na němţ se vzájemně dohodnou. Vţdy však 

exekutor vyškrtne věc ze soupisu se souhlasem oprávněného a téţ tehdy, vyjdou-li 

v průběhu exekuce najevo skutečnosti osvědčující, ţe předmětná věc povinnému nepatří 

nebo patřit nemůţe. Při rozhodování o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu je 

s ohledem na znění § 68 odst. 3 EŘ exekutor povinen respektovat názor oprávněného, 

jelikoţ právě proti oprávněnému bude případně směřovat vylučovací ţaloba. Proti 

rozhodnutí exekutora podle § 68 odst. 2 a 3 EŘ o vyškrtnutí věci ze soupisu není podle 

§ 55c odst. 3 písm. a) EŘ přípustné odvolání. „Skutečnost, že odvolání není přípustné, 

je odůvodněna tím, že třetí osoba v případě, že jí nebude vyhověno, je oprávněna podat 

vylučovací žalobu dle ustanovení § 267 odst. 1 občanského soudního řádu.“
58

 

Nevyhoví-li exekutor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu byť jen částečně, je 

navrhovatel oprávněn podat podle § 68 odst. 4 EŘ ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto 

rozhodnutí exekutora vylučovací ţalobu podle § 267 OSŘ, o čemţ je exekutor povinen 

jej poučit. 
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Nastíněná stávající konstrukce právního institutu vyškrtnutí věci ze soupisu 

podle § 68 EŘ přináší určité interpretační problémy, které se projevují ve dvou 

protikladných závěrech ohledně výkladu tohoto ustanovení. Podle prvního závěru má 

právní institut vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 EŘ významné právní důsledky pro 

oprávnění třetí osoby podat vylučovací ţalobu, kdyţ oprávnění podat vylučovací ţalobu 

ohledně movitých věcí je vázáno na včasné podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu 

podle § 68 odst. 1 EŘ
59

. Je-li totiţ v rámci exekučního řízení vedeném proti povinnému 

neoprávněně postiţena movitá věc třetí osoby tím, ţe je pojata exekutorem do soupisu, 

je třetí osoba v rámci ochrany svých práv povinna primárně podat návrh na vyloučení 

věci ze soupisu podle § 68 odst. 1 EŘ. Právo podat vylučovací ţalobu náleţí třetí osobě 

aţ sekundárně v případě, ţe exekutor návrhu podle § 68 odst. 1 EŘ nevyhoví.  

Nedodrţí-li třetí osoba tento zákonem předepsaný postup a podá rovnou vylučovací 

ţalobu, aniţ by se primárně domáhala vyškrtnutí věci ze soupisu, soud vylučovací 

ţalobu zamítne „protože nebyl navrhovatelem řádně využit procesní prostředek určený 

k ochraně jeho práva.“ 
60

 Zamítavé rozhodnutí vydá soud téţ tehdy, byl-li návrh na 

vyškrtnutí věci ze soupisu pravomocně odmítnut pro jeho vady či opoţděnost. 

Povinnost třetí osoby postupovat při ochraně svých práv k movitým věcem primárně 

podle ustanovení § 68 odst. 1 EŘ tak lze povaţovat za zvláštní podmínku řízení o 

vylučovací ţalobě ve věcech movitých věcí.  

Dovolím si souhlasit s druhým závěrem, který zastává aktuální judikatura. Ke 

vzájemnému vztahu návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu a vylučovací ţaloby se poprvé 

vyjádřil Krajský soud v Hradci Králové
61

, s jehoţ závěry se jak samotnou publikací ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, tak i později v rámci svých rozhodnutí 

ztotoţnil i Nejvyšší soud
62

. Krajský soud v Hradci Králové konstatoval, ţe nevyuţití 

moţnosti domáhat se vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 EŘ neznamená ztrátu 

moţnosti třetí osoby domáhat se vyloučení předmětné movité věci z exekuce podáním 
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vylučovací ţaloby podle § 267 odst. 1 OSŘ. Dále konstatoval, ţe „chtěl-li by snad 

zákonodárce být tak přísný a skutečně zánik možnosti uplatnit návrh na vyloučení věci 

z exekuce podle § 267 odst. 1 o. s. ř. bezpodmínečně svázat s včasným návrhem na 

vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 ex. řádu, jistě by vyžadoval od soudních exekutorů 

výslovné (nejlépe i písemné) poučení adresované třetím osobám či alespoň povinnému o 

takových důsledcích. Dozajista by to neponechával na svévoli, zda takové poučení bude 

poskytnuto či nikoliv.“
63

 Závěrem Krajský soud v Hradci Králové v citovaném rozsudku 

konstatoval, ţe vyuţití právního institutu návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu podle  

§ 68 EŘ tedy není podmínkou k podání vylučovací ţaloby podle § 267 OSŘ, ale třetí 

osoba se pouze vystavuje riziku, ţe předmětná věc pojatá do soupisu bude exekutorem 

do doby, neţ se dozví o podání vylučovací ţaloby, prodána, protoţe omezení exekutora 

v prodeji sepsaných movitých věci podle § 68 odst. 4 EŘ je vázáno na podání návrhu na 

vyškrtnutí věci ze soupisu, respektive na dobu řízení o vylučovací ţalobě. 

2.4 Předmět vylučovací žaloby – práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí 

Ustanovení § 267 odst. 1 OSŘ stanovuje, ţe právo k majetku, které nepřipouští 

výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému podáním návrhu na vyloučení majetku 

z výkonu rozhodnutí, tedy podáním vylučovací ţaloby. Uvedené ustanovení zákona 

samotný pojem práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí explicitně nevymezuje. 

Právem nepřipouštějícím výkon rozhodnutí rozumíme takové právo, které opravňuje 

jeho nositele poţadovat od kaţdého zdrţet se jakýchkoliv zásahů do něj
64

. Především 

půjde tedy o vlastnické právo třetí osoby, jakoţto základní věcné právo. Tímto však 

výčet práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí není vyčerpán, jelikoţ mezi tato práva 

lze zařadit za určitých podmínek také jiná věcná práva a to drţbu a detenci, jakoţ i 

věcná práva k věcem cizím a to zadrţovací právo a zástavní právo a konečně také 

některá obligační (závazková) práva, například zajišťovací převod práva a zajištění 

postoupením pohledávky. 
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Naopak právem nepřipouštějícím výkon rozhodnutí není z věcných práv právo 

odpovídající věcnému břemeni, jelikoţ změna vlastníka v důsledku provedení exekuce 

není důvodem pro zánik věcného břemene. Ochrany svých práv plynoucích z práv 

odpovídající věcnému břemeni se můţe třetí osoba dovolávat podle ustanovení § 321 a 

násl. OSŘ upravující téţ prodej nemovitých věcí, nikoliv tedy podáním vylučovací 

ţaloby. Právem nepřipouštějící výkon rozhodnutí není rovněţ nájemní právo a jiné 

právo, ať jiţ obligačního či věcně právního charakteru za předpokladu, ţe tato umoţňují 

určité osobě uţívat předmětnou věc současně s vlastníkem, či nezávisle na něm. Takto 

vymezená práva totiţ nejsou překáţkou bránící prodeji věci v draţbě podle ustanovení  

§ 321 a násl. OSŘ, jelikoţ předmětnou věc nijak nezatěţují, respektive vlastníka 

neomezují v nakládání s věcí v tom smyslu, ţe by nemohl pozbýt vlastnické právo k ní. 

Konečně právem nepřipouštějícím výkon rozhodnutí není ani předkupní právo, přičemţ 

není rozhodné, zda toto má charakter věcného práva či obligačního, jelikoţ „nositel 

předkupního práva je může (musí) uplatnit jen účastí v dražbě a prodejem věcí při 

výkonu rozhodnutí zaniká.“
65

 

2.4.1 Vlastnické právo a podílové spoluvlastnictví 

Vlastnické právo je nejdůleţitějším a nejtypičtějším právem nepřipouštějícím 

výkon rozhodnutí, jehoţ ochrany se lze domáhat vylučovací ţalobou. To ovšem za 

podmínky „představuje-li nařízení výkonu rozhodnutí neoprávněný zásah do tohoto 

práva, tedy nemá-li vlastník jako třetí osoba ve výkonu rozhodnutí právní povinnost 

strpět úhradu dluhu povinného ze svých, výkonem rozhodnutí postižených věcí, práv 

nebo jiných majetkových hodnot.“
66

 Své vlastnické právo tak můţe třetí osoba chránit 

prostřednictvím vylučovací ţaloby, nabyla-li jej na základě platného právního úkonu 

nebo jinak na základě zákona. Jestliţe třetí osoba nabyde vlastnické právo na základě 

neúčinného právního úkonu ve smyslu § 260h OSŘ, neplatného právního úkonu ve 

smyslu § 44a odst. 1 EŘ nebo odporovatelného právního úkonu ve smyslu § 42a OZ, 
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nemůţe takto nabyté vlastnické právo chránit prostřednictvím vylučovací ţaloby a 

vlastnické právo v tomto případě není právem nepřipouštějícím výkon rozhodnutí. 

Podílové spoluvlastnictví, respektive jemu odpovídající právo, je rovněţ právem 

nepřipouštějícím výkon rozhodnutí a obdobně lze na něj vztáhnout výše uvedený výklad 

o právu vlastnickém. Určitým specifikem je skutečnost, ţe třetí osoba se ochrany svého 

spoluvlastnického práva vylučovací ţalobou můţe domáhat pouze tehdy, není-li dalším 

spoluvlastníkem povinný.
67

   

Právem, které nepřipouští výkon rozhodnutí, je za zákonem stanovených 

podmínek téţ společné jmění manţelů.
68

 

2.4.2 Držba 

Drţba je dalším právem nepřipouštějícím výkon rozhodnutí a v tomto smyslu se 

jedná o samostatné věcné právo, nikoliv jen o jeden z prvků tvořících obsah 

vlastnického práva ve smyslu § 123 OZ. Aby se jednalo o drţbu v tomto smyslu, musí 

být naplněny dva zákonné znaky. Drţitel musí věc fakticky ovládat (corpus 

possessionis) a zároveň musí mít vůli nakládat s věci jako s věcí vlastní (animus 

possidendi). Specifikem drţby je, ţe „jde o faktický stav nesouladný se stavem právním, 

přesto chráněný právem v zájmu ochrany posledního pokojného stavu.“
69

 Pro drţbu je 

tedy charakteristické, ţe je slabším věcným právem neţ právo vlastnické. S ohledem na 

skutečnost, ţe se rovněţ na drţbu aplikuje obecná zásada, ţe exekucí můţe být postiţen 

pouze majetek povinného, tak se třetí osoba ochrany drţby prostřednictvím vylučovací 

ţaloby můţe domáhat pouze v případě, ţe právně silnější vlastnické právo nenáleţí 

povinnému. 

Drţitelem je podle § 129 odst. 1 OZ ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo 

kdo vykonává právo pro sebe. Pro aktivní věcnou legitimaci k podání vylučovací ţaloby 

je významné občanským zákoníkem zakotvené členění drţby na oprávněnou a 

neoprávněnou. Oprávněnou drţbou je podle § 130 odst. 1 OZ taková drţba, je-li 
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s přihlédnutím ke všem okolnostem drţitel v dobré víře o tom, ţe mu věc nebo právo 

patří, přičemţ dobrá víra se presumuje. Dle § 130 odst. 2 OZ má oprávněný drţitel 

stejná práva jako vlastník, nestanoví-li zákon jinak, a proto výklad o vlastnickém právu 

jakoţto právu nepřipouštějícím výkon rozhodnutí uvedený shora lze přiměřeně, a 

s uvedenou výjimkou, vztáhnout téţ na případ oprávněné drţby.  

Drţitelem neoprávněným je argumentem a contrario k ustanovení § 130  

odst. 1 OZ ten, kdo s přihlédnutím ke všem okolnostem není v dobré víře, ţe mu věc 

nebo právo patří. Právo neoprávněného drţitele chránit svou drţbu vylučovací ţalobou 

není zcela jednoznačné. V odborné literatuře nalezneme závěr, ţe „drží-li věc nebo 

právo, které nepřipouští trvalý nebo opětovný výkon, někdo, kdo není se zřetelem ke 

všem okolnostem v dobré víře, že mu věc nebo právo patří, může se domáhat právní 

ochrany excindační žalobou pouze vlastník.“
70

 S tímto závěrem si dovolím nesouhlasit 

z následujících důvodů. Přijetí tohoto závěru by znamenalo popření zásady, ţe exekucí 

můţe být postiţen pouze majetek povinného. Nadto v řízení o vylučovací ţalobě soud 

nerozhoduje o hmotněprávních poměrech, proto rozhodnutím soudu o vylučovací 

ţalobě případně podané neoprávněným drţitelem není skutečný vlastník věci nijak 

dotčen na svých právech a můţe se tudíţ v budoucnu domáhat ochrany svého 

vlastnického práva vůči neoprávněnému drţiteli. Závěr, ţe neoprávněný drţitel není 

aktivně věcně legitimován k podání vylučovací ţaloby, by mohl v praxi vést 

k paradoxní situaci, kdy by exekutorem byla do soupisu pojata kupříkladu movitá věc 

neoprávněného drţitele, jejímţ vlastníkem není povinný, tato by byla po neúspěšném 

uplatnění návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 odst. 1 EŘ následně prodána 

v draţbě a to jen proto, ţe neoprávněný drţitel nebyl aktivně věcně legitimován 

k podání vylučovací ţaloby. Vlastnickému právu vlastníka věci by tak nebyla 

poskytnuta právní ochrana, byť nepřímo prostřednictvím úkonů neoprávněného drţitele, 

a vlastník věci by tak pozbyl svého vlastnického práva k předmětné věci, ačkoliv by 

tomu podáním vylučovací ţaloby neoprávněným drţitelem mohlo být zabráněno. 

S ohledem na tyto uvedené skutečnosti mám za to, ţe pro aktivní věcnou legitimaci 

k podání vylučovací ţaloby za účelem ochrany drţby by nemělo být rozhodné, zda je 

drţitel oprávněný či nikoliv. 
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2.4.3 Detence 

Detence se od drţby odlišuje tím, ţe detentor, na rozdíl od drţitele, nemá vůli 

nakládat s věcí jako s věcí vlastní (animus possidendi), shodnými jsou tyto instituty 

v druhém znaku, tedy ţe dententor musí věc fakticky ovládat (corpus possessionis). 

Dojde-li k neoprávněnému zásahu do práva vlastníka k věci nacházející se v detenci jiné 

osoby, není tato skutečnost překáţkou k podání vylučovací ţaloby vlastníkem věci. 

Na právo detentora k vyuţití vylučovací ţaloby k ochraně svých práv lze 

usuzovat ze znění § 126 OZ, podle něhoţ má vlastník právo na ochranu svého 

vlastnického práva proti tomu, kdo do něj neoprávněně zasahuje, přičemţ obdobné 

právo na ochranu má rovněţ ten, kdo je oprávněn mít věc u sebe. Ačkoliv citované 

ustanovení občanského zákoníku nepochybně odkazuje na ţaloby vlastnické, které 

nelze vyuţít namísto ţaloby vylučovací, lze konstatovat, ţe oprávněný dentor je 

oprávněn k podání nejen vlastnické ţaloby, ale téţ ţaloby vylučovací. S ohledem na 

skutečnost, ţe je vlastnické právo silnější neţ právo detence, tak shora uvedené neplatí 

v případě, pokud by exekuce byla vedena na majetek vlastníka věci, případně drţitele, a 

v rámci této exekuce by byla exekučním příkazem postiţena věc nacházející se 

v detenci třetí osoby. 

Pokud jde o právo neoprávněného detentora k podání vylučovací ţaloby lze 

přiměřeně na tyto případy vztáhnout výklad uvedený shora v souvislosti s právem 

neoprávněného drţitele k podání vylučovací ţaloby. 

2.4.4 Zadržovací právo 

Zadrţovací právo vzniká podle § 175 odst. 1 OZ ve spojení s § 177 odst. 1 OZ 

jednostranným právním úkonem zadrţovatele, kterým zadrţí cizí movitou věc 

k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíţ by jinak byl povinen tuto 

věc vydat.  Podle § 175 odst. 2 OZ vzniká téţ zahájením insolvenčního řízení k zajištění 

dosud nesplatné pohledávky. Zadrţovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky, 

zánikem zadrţené věci, vydáním věci dluţníkovi a téţ tehdy, poskytne-li dluţník 

zadrţovateli s jeho souhlasem jinou jistotu. 

Zadrţovací právo má povahu práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí pouze 

v případě, ţe movitá věc, vůči níţ bylo uplatněno zadrţovací právo, byla odňata z moci 
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zadrţovatele proti jeho vůli na základě protiprávního úkonu a následně postiţena 

v rámci exekuce. Jde tedy o případy, kdy je předmětná věc zahrnuta do soupisu ve 

smyslu § 66 a násl. EŘ a tak postiţena v rámci exekuce vedené na majetek osoby, která 

ji protiprávně odňala z detence zadrţovatele. Pouze za těchto podmínek má zadrţovatel 

právo podat vylučovací ţalobu. 

Povahu práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí zadrţovací právo nemá 

v případě, kdy je exekuce vedena na majetek povinného, který je vlastníkem zadrţované 

věci. V takovém případě má zadrţovatel povinnost zadrţenou věc vydat exekutorovi 

k soupisu podle § 66 EŘ ve spojení s § 326 odst. 3 OSŘ. Ten je následně povinen 

doručit zadrţovateli draţební vyhlášku, v níţ jej podle § 328b odst. 4 písm. g) OSŘ 

upozorní na moţnost domáhat se uspokojení své pohledávky zajištěné zadrţovacím 

právem podáním přihlášky. V případě prodeje předmětné věci v draţbě bude výtěţek 

zpeněţení vyplacen podle § 331a odst. 1 OSŘ ve spojení s § 179 OZ nejdříve právě 

zadrţovateli. 

2.4.5 Zástavní právo 

Zástavní právo slouţí k zajištění povinnosti dluţníka splnit závazek plynoucí 

z konkrétního právního stavu tím, ţe v případě jeho prodlení s plněním takto zajištěného 

závazku se můţe zástavní věřitel domáhat uspokojení ze zástavy
71

. Zástavní právo 

vzniká podle § 156 odst. 1 OZ písemnou smlouvou nebo rozhodnutím soudu, kterým 

schvaluje dohodu o vypořádání dědictví. Pro platný vznik je zapotřebí u movitých věcí 

především jejich reálné předání zástavnímu věřiteli případně třetí osobě. Má-li zástavní 

právo k movité věci vzniknout, aniţ by předmětná věc byla odevzdána zástavnímu 

věřiteli, musí být podle § 156 odst. 3 OZ zástavní smlouva sepsána ve formě notářského 

zápisu. Tatáţ forma je zákonem poţadována, je-li předmětem zástavní smlouvy 

nemovitost neevidovaná v katastru nemovitostí, věci hromadné a soubory věcí. Ve 

všech těchto případech vzniká zástavní právo zápisem do rejstříku zástav, jenţ je veden 

Notářskou komorou České republiky. Konečně zástavní právo k nemovitostem, bytům a 

nebytovým prostorům evidovaných katastrem nemovitostí vzniká vkladem zástavní 

smlouvy do katastru nemovitostí. Zánik zástavního práva upravuje § 170 OZ. 
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 Zástavní právo, jakoţto právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí, vykazuje 

obdobné charakteristické znaky, jak jsem je vymezil ve výkladu o právu zadrţovacím. 

Zástavní právo má povahu práva vylučujícího výkon rozhodnutí pouze v případě, je-li 

zástava protiprávně odňata z detence zástavního věřitele nebo třetí osoby, jíţ byla 

svěřena, a tedy pouze v tomto případě se můţe zástavní věřitel domáhat ochrany svých 

práv prostřednictvím vylučovací ţaloby. V ostatních případech existence zástavního 

práva váznoucího na věci provedení exekuce nebrání. Je-li zástavou movitá věc a tato 

byla odevzdána zástavnímu věřiteli, má v případě vedení exekuce na majetek povinného 

(zástavce) obsahově totoţné povinnosti jako zadrţovatel, viz výklad v předchozím 

bodu. 
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3. Řízení ve věci vylučovací žaloby 

V této kapitole se budu věnovat některým právním aspektům řízení o vylučovací 

ţalobě. S ohledem na předmět této diplomové práce se nebudu věnovat konkrétnímu 

postupu soudu a účastníků řízení před soudem a jeho jednotlivým fázím, ale zaměřím se 

na otázky úzce související s vylučovací ţalobou, tedy na charakteristiku řízení, 

pravomoc a příslušnost soudu k řízení o vylučovací ţalobě, aktivní a pasivní věcné 

legitimace, náleţitosti ţaloby a jednotlivé formy vylučovací ţaloby podle § 267 OSŘ.  

3.1 Charakteristika řízení o vylučovací žalobě 

Charakteristice řízení o vylučovací ţalobě jsem věnoval pozornost jiţ v kapitole 

2.2 v souvislosti s výkladem o postavení vylučovací ţaloby v rámci exekučních sporů. 

V rámci tohoto výkladu byla vylučovací ţaloba, a řízení o ní, vymezena v porovnání se 

spory incidenčními a exekučním řízením. Přesto však povaţuji za nezbytné ve stručné 

podobě závěry obsaţené v kapitole 2.2 ohledně řízení o vylučovací ţalobě v rámci 

zachování ucelenosti výkladu zopakovat. 

Rozhodující právní skutečností pro zaloţení práva k podání vylučovací ţaloby je 

neoprávněný zásah do subjektivních práv třetí osoby, a tato má svůj původ vţdy 

v exekučním řízení. Exekuční řízení není řízením nalézacím ale vykonávacím, a proto 

stávající právní úprava neumoţňuje exekutorovi, popřípadě exekučnímu soudu, 

posoudit oprávněnost či neoprávněnost zásahu do práv třetích osob, s výjimkou případu 

vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 EŘ. Proto je řízení o vylučovací ţalobě 

samostatným nalézacím řízením, odděleným od řízení exekučního.      

Z hlediska členění civilních soudních řízení na sporná a nesporná, je řízení o 

vylučovací ţalobě řízením sporným, jelikoţ není uvedeno v ustanovení § 120  

odst. 2 OSŘ.
72

 Jako taková je tedy vylučovací ţaloba ve všech jejich formách 

projednávána ve sporném řízení a to podle části třetí občanského soudního řádu. 

Řízení o vylučovací ţalobě lze souhrnně charakterizovat jako samostatné sporné 

nalézací řízení, v němţ soud projedná a rozhodne o vylučovací ţalobě, jakoţto 
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procesním prostředku ochrany práv třetích osob, a to mimo exekuční řízení avšak 

s přímými důsledky vztahujícími se k tomuto exekučnímu řízení.  

3.2 Pravomoc a příslušnost soudu k řízení o vylučovací žalobě 

Pravomoc civilních soudů k projednání a rozhodnutí o vylučovací ţalobě je 

zaloţena ustanovením § 2 OSŘ ve spojení s § 7 odst. 1 OSŘ. Pravomoc rozhodců nebo 

stálého rozhodčího soudu je výslovně vyloučena ustanovením § 2 odst. 1 zákona  

č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 

Věcně příslušným k řízení o vylučovací ţalobě jakoţto ţalobě exekuční je podle 

ustanovení § 45 odst. 1 EŘ okresní soud, místně příslušným je podle § 45 odst. 2 EŘ 

především ten okresní soud, v jehoţ obvodu má povinný trvalé bydliště, je-li fyzickou 

osobou, respektive sídlo, je-li osobou právnickou. 

3.3 Náležitosti vylučovací žaloby 

Podle ustanovení § 79 odst. 1 OSŘ se řízení zahajuje na návrh, přičemţ týká-li 

se tento návrh dvoustranných právních vztahů mezi ţalobcem a ţalovaným tak se 

nazývá ţalobou. Ţaloba je tedy prvním procesním úkonem ţalobce ve věci samé, jíţ se 

obrací na soud s návrhem (ţádostí) o poskytnutí právní ochrany jeho subjektivním 

právům, do nichţ mu bylo neoprávněně zasaţeno. „Žaloba je procesním úkonem 

účastníka, kterým se zahajuje civilní řízení“
73

 

 Ţaloba musí obsahovat jak obecné náleţitosti procesních úkonů podle 

ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ, tak náleţitosti zvláštní podle § 79 odst. 1 OSŘ. 

Obligatorními náleţitostmi vylučovací ţaloby tedy jsou označení soudu, jemuţ je 

ţaloba určena, vymezení ţalobce a ţalovaného v rozsahu stanoveném § 79 odst. 1 OSŘ, 

vymezení věci, jíţ se ţaloba týká, vylíčení všech rozhodujících skutečností, označení 

důkazů, jichţ se ţalobce k prokázání svých tvrzení dovolává a čeho se ţalobce ţalobou 

domáhá (ţalobní petit). Nadto musí být ţaloba datována a vlastnoručně podepsána, 

případně podepsána zástupcem ţalobce za současného přiloţení plné moci podle  

§ 24 OSŘ. 
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Vylíčením všech rozhodujících skutečností plní ţalobce svou povinnost tvrzení, 

označením a přiloţením důkazů plní povinnost důkazní. Podle ustanovení § 125 OSŘ 

mohou za důkaz slouţit všechny prostředky, jimiţ lze zjistit stav věci, zejména výslech 

svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, 

notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. V praxi se 

budou z těchto důkazních prostředků vyskytovat nejčastěji výslech svědků a listinné 

důkazy prokazující původ exekucí dotčeného majetku či práv, u movitých věcí půjde 

zejména o daňové a jiné doklady prokazující nabytí vlastnictví k těmto věcem, jakoţ i o 

smlouvy.    

Zvláštní pozornost je třeba věnovat vylučovací ţalobě z hlediska obsahu a 

formulace ţalobního petitu, který musí respektovat její procesní charakter. Ţalobní petit 

musí být předně formulován přesně, určitě a srozumitelně a musí mít oporu ve 

skutkových tvrzeních ţalobce obsaţených v ţalobě, dále musí obsahovat přesné 

vymezení práv, do nichţ bylo ţalobci exekucí neoprávněně zasaţeno (práv 

nepřipouštějících výkon rozhodnutí), a konečně téţ uvedení exekutora a číslo spisové 

značky, pod níţ je exekuční řízení u exekutora vedeno a jehoţ se vylučovací ţaloba 

týká. V oblasti formulace ţalobního petitu nepanuje v právní teorii shoda a nalezneme 

dva rozdílné závěry. Podle prvního závěru má být ţalobní petit formulován tak, ţe 

výkon rozhodnutí postihující konkrétní věc je nepřípustný. Tento tak vychází ze znění  

§ 268 odst. 1 písm. f) OSŘ podle něhoţ bude výkon rozhodnutí zastaven, jestliţe bylo 

pravomocně rozhodnuto, ţe výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuţ má někdo 

právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí podle § 267 OSŘ
74

. Podle druhého závěru má 

být ţalobní petit formulován tak, ţe zní na vyloučení konkrétní věci z výkonu 

rozhodnutí
75

, přičemţ tento závěr vychází z jazykového výkladu § 267 odst. 1 OSŘ. 

K tomuto závěru se v převáţné většině případů přiklání téţ aktuální judikatura. 
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3.4 Obecný výklad o účastnících řízení 

Jedním ze základních předpokladů, jeţ musí být naplněn, aby mohlo proběhnout 

řízení před soudem, je existence účastníků řízení. Bez nich nemůţe proběhnout ţádné 

řízení, a proto musí být vţdy alespoň jeden (jde-li o řízení nesporné), častěji však bývají 

účastníci dva, nebo více, kteří tvoří dvě strany sporu v řízení sporném. Nadto význam 

účastníků řízení tkví v úzké návaznosti na samotný účel řízení před soudem, jeţ spočívá 

v rozhodování o subjektivních právech a povinnostech účastníků řízení. Nelze tedy 

uvaţovat o soudním řízení bez současné existence účastníka, respektive účastníků, 

řízení.  

„Pojem účastníka řízení je třeba chápat v přesně vymezeném procesním slova 

smyslu (jde o terminus technicus) … procesní účastenství spočívá v tom, že pouze osobě 

účastníka vznikají procesní práva a povinnosti a pouze o jeho právech a povinnostech 

se jedná.“
76

 Podmínkou účastenství subjektu v soudním řízení není rozhodující 

skutečná existence hmotněprávního vztahu, dostačující je pouhé tvrzení účastníka o 

jeho existenci. O tom, zda toto tvrzení bylo či nebylo pravdivé, jakoţ i o případném 

obsahu takového hmotněprávního vztahu, rozhodne soud ve svém konečném 

rozhodnutí. 

Zásadním předpokladem pro účastenství v soudním řízení je procesní 

subjektivita, tedy způsobilost být nositelem procesních práv a povinností. Procesní 

subjektivita fyzických a právnických osob je určena § 19 OSŘ odkazem na občanský 

zákoník. Tudíţ fyzické osoby mají procesní subjektivitu podle § 7 OZ od narození, 

právnické osoby podle § 18 OZ od svého vzniku a dále rovněţ stát, který vystupuje-li 

v občanskoprávních vztazích je právnickou osobou. S tím, kdo nemá procesní 

subjektivitu, nemůţe soud jednat, nemůţe rozhodovat o právech a povinnostech, kdyţ 

mu tyto ani nemohou vzniknout. 

 Způsobilost činit samostatně v rámci soudního řízení procesní úkony 

označujeme jako procesní způsobilost. Rovněţ procesní způsobilost je v § 20 OSŘ 

vymezena odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku o způsobilosti 

k právním úkonům. Fyzické osoby jí tedy nabývají v plném rozsahu podle § 8 OZ 
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zletilostí, v níţ však mohou být za podmínek § 10 OZ omezeny či zbaveny. U 

právnických osob spadají právní subjektivita a právní způsobilost v jedno v tom smyslu, 

ţe jich nabývají jiţ okamţikem svého vzniku. U právnických osob je tak stěţejní 

otázkou, kdo je oprávněn jednat jejich jménem před soudem, přičemţ odpověď 

nalezneme v ustanovení § 21 OSŘ, a pokud jde o stát, tak v § 21a OSŘ. V citovaných 

ustanoveních uvedené osoby jednají jménem právnické osoby, kteráţto podle 

stávajícího pojetí nemůţe jednat sama.  

„Nedostatek procesní způsobilosti účastníka nebrání účastenství ve věci. Takový 

účastník však musí být zastoupen. Jelikož zastoupení lze vždy splnit během procesu 

dostatečně, je nedostatek procesní způsobilosti odstranitelnou procesní vadou.“
77

 

Účastník řízení, jenţ je procesně nezpůsobilý, musí mít zástupce, jímţ je především 

jeho zákonný zástupce podle § 22 OSŘ, hovoříme o zastoupení zákonném. Kromě 

tohoto zákon rozlišuje zastoupení na základě rozhodnutí soudu dle § 29 a násl. OSŘ, 

podle něhoţ soud ustanoví účastníku řízení opatrovníka, je-li to zapotřebí k ochraně 

jeho zájmů, a zastoupení na základě plné moci (zastoupení smluvní) podle § 24 a násl. 

OSŘ. 

Zatímco procesní subjektivita je základním předpokladem pro účastenství 

v řízení před soudem a procesní způsobilost k samostatnému konání procesních úkonů, 

věcná legitimace je rozhodující pro úspěch ţalobce v řízení. „Věcná legitimace je stav 

plynoucí z hmotného práva, má však význam pouze při uplatňování tohoto práva, tedy 

v procesu.“
78

 U věcné legitimace rozlišujeme aktivní věcnou legitimaci na straně 

ţalobce, ta je dána tehdy, je-li v hmotněprávní rovině skutečně nositelem subjektivního 

práva, a pasivní věcnou legitimaci na straně ţalovaného, která je dána tehdy, je-li 

v hmotněprávní rovině skutečně nositelem subjektivní povinnosti. Aktivní věcná 

legitimace ţalobce a pasivní věcná legitimace ţalovaného budou soudem zjištěny vţdy 

aţ na konci řízení na základě provedeného dokazování, a tento jeho poznatek se 

následně promítne do jeho rozhodnutí o ţalobě. Má-li tedy být ţalobce se svou ţalobou 

úspěšný, musí být současně splněny aktivní i pasivní věcná legitimace účastníků řízení. 
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Nebude-li poţadavek aktivní nebo pasivní věcné legitimace dán, bude ţaloba soudem 

zamítnuta. 

Aktivní věcná legitimace ţalobce je jedním z kritérií, jeţ rozlišují jednotlivé 

formy vylučovací ţaloby. V souvislosti s výkladem o vylučovacích ţalobách podle  

§ 267 odst. 1 aţ 3 OSŘ tak budu věnovat pozornost rovněţ otázkám aktivní a pasivní 

věcné legitimace. 

3.5 Vylučovací žaloba podle § 267 odst. 1 OSŘ 

Občanský soudní řád upravuje v § 267 odst. 1 aţ 3 vylučovací ţalobu ve třech 

formách. Ustanovení § 267 odst. 1 OSŘ zakotvuje vylučovací ţalobu v její obecné 

podobě tak, ţe se ochrany svých práv můţe domáhat jakákoliv třetí osoba, jíţ bylo 

neoprávněně zasaţeno do jejich práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí. Předmět 

vylučovací ţaloby představují právě práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí
79

. 

Účastníky řízení o vylučovací ţalobě jsou s ohledem na znění § 90 OSŘ ţalobce a 

ţalovaný. V praxi se nejčastěji vyskytují případy, kdy jak na straně ţalobce, tak na 

straně ţalovaného vystupuje po jednom subjektu. S ohledem na konkrétní povahu věci 

však není vyloučeno, aby na straně ţalobce nebo na straně ţalovaného vystupoval i více 

neţ jeden subjekt, hovoříme o tzv. procesním společenství. Následující výklad je tedy 

zaměřen na otázky aktivní věcné legitimace ţalobce a pasivní věcné legitimace 

ţalovaného. 

3.5.1 Aktivní věcná legitimace 

Subjektem aktivně věcně legitimovaným k podání vylučovací ţaloby je třetí 

osoba, jíţ bylo v rámci exekučního řízení neoprávněně zasaţeno do jejich práv a která 

není účastníkem tohoto exekučního řízení. Současně musí být tato třetí osoba podle  

§ 267 odst. 1 OSŘ subjektem práva, které nepřipouští výkon rozhodnutí. Vzhledem 

k širokému spektru práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí můţe být třetí osobou 

aktivně věcně legitimovanou k podání vylučovací ţaloby nejen vlastník věci, ale téţ její 

drţitel či detentor, zástavní věřitel či zadrţovatel.  
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V rámci exekučního řízení však můţe dojít k zásahu do práv nepřipouštějících 

výkon rozhodnutí, přičemţ tímto postupem je zasaţeno do právní sféry více subjektů 

současně. V takové situaci je nutno rozlišovat, jde-li o různá práva subjektů k téţe věci 

(např. právo vlastnické a drţba) a případy, kdy jde o obsahově totoţné právo k téţe 

věci, jeţ náleţí více subjektům (spoluvlastnické právo a práva manţelů k věcem 

v SJM). 

V prvním uvedeném případě by tedy měly oba tyto subjekty právní zájem na 

vyloučení věci z výkonu rozhodnutí. Občanský soudní řád tuto situaci explicitně neřeší. 

S ohledem na charakter vlastnického práva, jeţ je nejsilnějším věcným právem, je 

aktivní věcná legitimace vlastníka k podání ţaloby zřejmá. Aktivně věcně 

legitimovaným k podání ţaloby je však téţ jiná osoba (drţitel, detentor atd.), jelikoţ i 

této osobě svědčí podle § 267 odst. 1 OSŘ právo k majetku, které nepřipouští výkon 

rozhodnutí, byť právo slabší neţ vlastnické právo vlastníka. Podá-li tedy vlastník věci 

vylučovací ţalobu a současně s ním, avšak nezávisle na něm, ji podá téţ jiná osoba, 

není zde překáţka litispendence, jelikoţ není dána totoţnost účastníků řízení, a před 

soudem můţe proběhnout řízení o kaţdé z těchto ţalob. S ohledem na poţadavek 

hospodárnosti řízení se však jeví vhodným aplikovat na takový případ ustanovení  

§ 112 OSŘ a po zahájení řízení o vylučovacích ţalobách tyto spojit ke společnému 

řízení. 

Druhým případem jsou situace, v nichţ je v rámci exekučního řízení 

neoprávněně zasaţeno do práv spoluvlastníků a práv manţelů k jejich společnému 

jmění, nejčastěji do práva vlastnického, aniţ by jeden z manţelů byl povinným. Kaţdý 

ze spoluvlastníků je sám nebo ve spojení s ostatními spoluvlastníky oprávněn domáhat 

se ochrany u soudu
80

, z čehoţ plyne, ţe aktivně věcně legitimovanými k podání 

vylučovací ţaloby jsou všichni spoluvlastníci, nebo kterýkoliv z nich. Totéţ lze 

konstatovat o manţelích ve vztahu k majetku v SJM, tedy aktivní věcná legitimace 

k podání vylučovací ţaloby svědčí kterémukoliv manţelu nebo oběma současně
81

. 
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3.5.2 Pasivní věcná legitimace 

Jako pasivně věcně legitimované subjekty by mohli přicházet v úvahu 

oprávněný, povinný či soudní exekutor, tedy subjekty, jeţ se účastní exekučního řízení, 

v jehoţ rámci bylo třetí osobě neoprávněně zasaţeno do jejich práv. Ustanovení § 267 

odst. 1 OSŘ jakékoliv pochybnosti o pasivně legitimovaném subjektu nepřipouští, kdyţ 

stanovuje, ţe ţalovaným, a tedy pasivně věcně legitimovaným, v řízení o vylučovací 

ţalobě je oprávněný. 

Pasivně věcně legitimovanými můţe být i více subjektů současně. Takto tomu 

bude zejména v případě, kdy v exekučním řízení vystupuje více oprávněných na základě 

téhoţ exekučního titulu, kteří se po podání vylučovací ţaloby stanou ţalovanými, a 

budou v průběhu řízení vystupovat jako nerozluční společníci podle § 91 odst. 2 OSŘ. 

Druhý případ můţe nastat v souvislosti s Novelou zavedeným zněním § 37 odst. 4 EŘ, 

který zakotvuje právo povinného navrhnout spojení exekucí ke společnému řízení. Soud 

návrhu na spojení exekucí do společného řízení vyhoví, jestliţe jsou vůči povinnému 

vedena exekuční řízení u více exekutorů, nebo zahájí-li exekuční řízení další oprávněný 

u téhoţ exekutora. To vše za předpokladu, ţe je oprávněným osoba, která byla věřitelem 

povinného v době vzniku vymáhané pohledávky (nebo její právní nástupce), jsou-li 

proti povinnému vedena alespoň dvě tato řízení a jestliţe je předmětem jednotlivých 

řízení vymoţení peněţitého plnění nepřesahující částku 10.000,- Kč bez příslušenství. 

Dojde-li ke spojení exekučních řízení popsaným způsobem, lze konstatovat, ţe 

v případě, kdy by došlo po jejich spojení k neoprávněnému zásahu do práv třetí osoby, a 

tato následně podala vylučovací ţalobu, byly by ţalovanými subjekty všichni 

oprávnění, kteří by řízení vystupovali jako nerozluční společníci podle § 91  

odst. 2 OSŘ. 

3.6 Vylučovací žaloba podle § 267 odst. 2 OSŘ 

Vylučovací ţaloba podle § 267 odst. 2 OSŘ slouţí výhradně k ochraně práv 

manţela povinného, a proto je aktivně věcně legitimovaným k jejímu podání pouze 

manţel povinného. „Prostřednictvím excindační žaloby manžel povinného uplatňuje svá 

práva k majetku, který patří do společného jmění manželů nebo který se ve smyslu  

§ 262a odst. 1 o. s. ř. považuje za součást společného jmění manželů, jestliže 
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nepřipouští výkon rozhodnutí, tedy jestliže vylučují, aby postižený majetek byl použit 

k úhradě pohledávky vymáhané věřitelem povinného.“
82

 Z uvedeného vyplývá, ţe 

předmětem této formy vylučovací ţaloby je ochrana práv manţela k majetku 

nacházejícímu se ve společném jmění manţelů, nikoliv majetku v jeho výlučném 

vlastnictví, k čemuţ je určena vylučovací ţaloba podle § 267 odst. 3 OSŘ. Ačkoliv 

společné jmění manţelů vyjadřuje právní a majetkovou jednotu manţelů, nebylo by 

moţné povaţovat za správné, aby závazky, které vzniknou za trvání manţelství jen 

jednomu z manţelů a jeţ nejsou součástí SJM, byly v rámci exekučního řízení 

uspokojeny téţ z majetku nacházejícího se v SJM, a tedy na úkor manţela povinného. 

Z tohoto důvodu je manţel povinného oprávněn podat vylučovací ţalobu podle § 267 

odst. 2 písm. a) OSŘ v případě, kdy je exekucí zasaţeno do SJM, avšak za účelem 

vynucení splnění závazku, jenţ vznikl za trvání manţelství jen jednomu z manţelů při 

pouţívání majetku, který podle smlouvy uzavřené podle § 143a odst. 1 OZ nepatří do 

SJM a oprávněnému byl v době vzniku vymáhané pohledávky znám obsah takové 

smlouvy. 

Podle § 267 odst. 2 písm. b) OSŘ se můţe manţel povinného domáhat ochrany 

v případě, kdy závazek povinného vznikl za trvání manţelství při pouţívání majetku, 

který náleţel výhradně povinnému proto, ţe jej nabyl před manţelstvím, dědictvím, 

datem, za majetek náleţející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci 

majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manţelství nebo který mu byl vydán 

jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo ţe slouţí podle své povahy jen jeho 

osobní potřebě. Smyslem takto zaloţeného oprávnění manţela povinného je opět 

ochrana jeho práv k SJM v případech, kdy závazek povinného vznikl v souvislosti 

s pouţíváním majetku v jeho výlučném vlastnictví. I v tomto případě by nebylo moţné 

povaţovat za správné, kdyby manţel povinného nesl na majetku svém, či majetku 

v SJM, důsledky hospodaření povinného s jeho výlučným majetkem. 
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3.6.1 Skutečnosti vylučující podání vylučovací žaloby manželem 

povinného 

Okruh skutečností, které omezují právo manţela povinného podat vylučovací 

ţalobu podle § 267 odst. 2 písm. a) nalezneme v § 42 EŘ a obdobně vymezené v § 262a 

OSŘ. Podle § 42 odst. 1 EŘ a § 262a odst. 1 OSŘ můţe být při provádění exekuce 

(výkonu rozhodnutí) směřující k vynucení splnění závazku, který vznikl za trvání 

manţelství jen jednomu z manţelů, postiţen téţ majetek patřící do SJM. Za majetek 

patřící do SJM se pro tyto účely povaţuje téţ majetek, který netvoří součást SJM jen 

proto, ţe byl podle § 143a OZ smlouvou zúţen rozsah SJM nebo ţe byl smlouvou 

vyhrazen vznik SJM aţ ke dni zániku manţelství. Takto formulovanou zákonnou 

úpravou je akcentována ochrana práv věřitelů, aby nedocházelo k účelově uzavíraným 

smlouvám mezi manţely kupříkladu tak, ţe by jednomu z manţelů připadl veškerý 

majetek, zatímco druhému veškeré závazky. Smluvní modifikace SJM podle § 143a OZ 

je tedy vůči věřiteli z hlediska jeho práva domáhat se uspokojení svých pohledávek 

v rámci exekučního řízení i z majetku náleţejícího do SJM neúčinná, ledaţe by podle  

§ 267 odst. 2 písm. a) OSŘ byl věřiteli znám v době vzniku pohledávky obsah smlouvy 

modifikující SJM. Nestačí tedy pouhé povědomí věřitele o existenci takové smlouvy, 

ale musí mu být znám obsah této smlouvy, a to ke dni vzniku předmětné pohledávky
83

. 

Od smluvní modifikace SJM je nutné odlišit modifikaci provedenou soudem podle  

§ 148 odst. 1 a 2 OZ. Takto provedená modifikace rozsahu SJM rozhodnutím soudu je 

bez dalšího účinná vůči věřitelům a to bez zřetele k tomu, zda je jim obsah takového 

rozhodnutí znám či nikoliv. Nadto lze konstatovat, ţe ustanovení § 42 odst. 1 EŘ jakoţ i 

§ 262a odst. 1 OSŘ výslovně upravuje pouze smluvní modifikaci SJM a nikoliv 

modifikaci SJM provedenou soudem. Lze tedy shrnout, ţe manţel povinného se nemůţe 

proti oprávněnému domáhat vyloučení určitého majetku z exekuce ţalobou podle § 267 

odst. 2 písm. a) OSŘ, jestliţe tento majetek není součástí SJM jen z důvodu smlouvy 

uzavřené podle § 143a OZ a věřiteli nebyl její obsah ke dni vzniku pohledávky znám.  

 Manţel povinného se dále nemůţe vylučovací ţalobou podle § 267 odst. 2 OSŘ 

domáhat vyloučení majetku z exekuce v případech, kdy by povinný manţel převzal bez 
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vědomí druhého manţela závazek, jehoţ rozsah přesahuje míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manţelů (§ 143 odst. 1 písm. b) OZ). Ačkoliv citované 

ustanovení občanského zákoníku vylučuje takto vymezený závazek ze SJM, ustanovení 

§ 42 EŘ, respektive § 262a odst. 1 OSŘ, ţádné omezení kritériem přiměřenosti závazku 

k majetkovým poměrům manţelů neobsahují, a proto i v případě takového závazku 

můţe být exekucí postiţen majetek v SJM, a manţelu povinného manţela nenáleţí 

oprávnění podat vylučovací ţalobu. 

Třetí skutečnost vylučující právo manţela domáhat se vyloučení majetku 

náleţejícího do SJM z exekuce nalezneme v § 42 odst. 2 EŘ a obdobně v § 262a  

odst. 2 OSŘ. Podle citovaných ustanovení se v exekučním řízení nepřihlíţí ke smlouvě, 

kterou byl zúţen zákonem stanovený rozsah SJM o majetek, který patřil do SJM v době 

vzniku vymáhané pohledávky, totéţ platí téţ v případě, byl-li smlouvou rozšířen rozsah 

SJM o majetek povinného, který nepatřil do SJM v době vzniku pohledávky. 

Poslední skutečnost vylučující právo manţela podat vylučující podle § 267  

odst. 2 OSŘ zakotvuje ustanovení § 262a odst. 3 OSŘ ve vztahu k exekuci prováděné 

sráţkami ze mzdy nebo jiného příjmu manţela povinného, přikázáním pohledávky 

manţela povinného z účtu u peněţního ústavu, přikázáním jiné peněţité pohledávky 

manţela povinného nebo postiţením jiných majetkových práv manţela. Citované 

ustanovení § 262a odst. 3 OSŘ, zavedené Novelou, připouští provedení exekuce těmito 

způsoby ve vztahu k právům manţela povinného tehdy, jde-li o závazek, který patří do 

SJM. Převáţná část odborné veřejnosti postiţení práva na mzdu povinného manţela 

jakoţ i pohledávky z účtu u peněţního ústavu (jehoţ jediným majitelem je manţel 

povinného) doposud nepřipouštěla
84

, i kdyţ se v posledních letech objevily i názory 

oponentní
85

. Novelou zavedeným ustanovením § 262a odst. 3 OSŘ byla zákonodárcem 

tedy postavena najisto problematika přípustnosti exekuce prováděné přikázáním 

pohledávky z účtu manţela povinného a postiţení práva na mzdu manţela povinného, a 
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vedení exekuce způsoby uvedenými v citovaném ustanovení ve vztahu k majetku 

manţela povinného jsou jiţ přípustné a proto ani v tomto případě není manţel 

povinného oprávněn k podání vylučovací ţaloby. 

Dle výslovného ustanovení § 267 odst. 2 OSŘ se postupuje obdobně podle 

ustanovení o obecné úpravě vylučovací ţaloby, tedy podle ustanovení § 267  

odst. 1 OSŘ. Z uvedeného tedy vyplývá, ţe aktivně věcně legitimovaným k podání 

vylučovací ţaloby je manţel povinného. Pasivně věcně legitimovaným je oprávněný, a 

proto lze odkázat na výklad o pasivní věcné legitimaci provedený shora v souvislosti 

s vylučovací ţalobou podle § 267 odst. 1 OSŘ. 

3.7 Vylučovací žaloba podle § 267 odst. 3 OSŘ 

Vylučovací ţaloba podle § 267 odst. 3 OSŘ je právním prostředkem ochrany 

práv v případech, kdy je exekucí postiţen majetek, který je ve výlučném vlastnictví 

manţela povinného proto, ţe jej nabyl před manţelstvím, dědictvím, datem, za majetek 

náleţející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci majetku, který měl 

ve vlastnictví před uzavřením manţelství nebo který mu byl vydán jako právnímu 

nástupci původního vlastníka, anebo ţe slouţí podle své povahy jen jeho osobní 

potřebě. Tato forma vylučovací ţaloby byla do právního řádu zavedena Novelou, do její 

účinnosti se mohl manţel povinného domáhat ochrany svých práv ze shora vymezených 

důvodů ţalobou podle § 267 odst. 1 OSŘ, jak ostatně vyplývá téţ z judikatury 

Nejvyššího soudu
86

. Manţelu povinného je tedy v současnosti poskytována právní 

ochrana shodná s ochranou třetích osob podle § 267 odst. 1 OSŘ, avšak nově podle 

ustanovení § 267 odst. 3 OSŘ, dle jehoţ výslovného znění se postupuje obdobně podle 

ustanovení o obecné úpravě vylučovací ţaloby, tedy podle ustanovení § 267  

odst. 1 OSŘ. 

Z uvedeného tedy vyplývá, ţe aktivně věcně legitimovaným k podání vylučovací 

ţaloby je pouze manţel povinného. Pasivní věcná legitimace je pak totoţná jako u 

ţaloby podle § 267 odst. 1 OSŘ, tedy vylučovací ţaloba bude směřovat proti 

oprávněnému. 
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4. Důsledky vylučovací žaloby 

V této kapitole se zaměřím na veškeré důsledky vylučovací ţaloby. Řízení o 

vylučovací ţalobě je ve vztahu k exekučnímu řízení řízením samostatným, přesto však 

jsou mezi těmito řízeními úzké vazby. Návaznost lze spatřovat v tom, ţe v řízení o 

vylučovací ţalobě soud posuzuje, zda je ohledně předmětu vylučovací ţaloby (práva 

nepřipouštějícího výkon rozhodnutí) exekuce přípustná či nikoliv, coţ má následně vliv 

jednak na průběh exekučního řízení po podání vylučovací ţaloby, jednak na samotné 

rozhodnutí soudu.  

Předmětem výkladu tak budou nejen důsledky podání vylučovací ţaloby ve 

vztahu k exekučnímu řízení, ale také důsledky následného kladného i záporného 

meritorního rozhodnutí soudu o ní, jakoţ i případy kdy oprávněný subjekt nevyuţije 

svého práva podat vylučovací ţalobu a vliv takového jednání na jeho práva a dopady do 

jeho majetkové sféry. 

4.1 Důsledky podání vylučovací žaloby ve vztahu k exekučnímu řízení 

V předchozím výkladu jsem jiţ uvedl, ţe řízení o vylučovací ţalobě je řízením, 

jeţ je na exekučním řízení do značné míry nezávislé. Aby však byla ochrana práv třetích 

osob zajišťovaná vylučovací ţalobou efektivní, nemůţe být oddělenost řízení 

exekučního a o vylučovací ţaloby absolutní, a podání vylučovací ţaloby se tedy musí 

ve vztahu k exekučnímu řízení určitým způsobem projevit. Důsledky podání vylučovací 

ţaloby nejsou současnou právní úpravou vymezeny komplexním způsobem, ale 

v občanském soudním řádu a exekučním řádu nalezneme pouze dílčí úpravu 

v souvislosti se zákonnou úpravou exekuce (výkonu rozhodnutí) prodejem movitých a 

nemovitých věcí a postiţením podniku. 

Konflikt účelu exekučního řízení a řízení o vylučovací ţalobě reflektuje 

exekuční řád v ustanovení § 68 odst. 4. Podle tohoto ustanovení nelze sepsané movité 

věci prodat v případě, ţe byl třetí osobou podán návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu 

podle § 68 odst. 1 EŘ, nebo byla podána vylučovací ţaloba podle § 267 OSŘ v případě, 

ţe návrhu podle § 68 odst. 1 EŘ nebylo exekutorem, byť částečně, vyhověno, a to ve 

lhůtě 30 dnů od doručení předmětného rozhodnutí exekutora třetí osobě a dále po dobu 



54 

 

řízení o vylučovací ţalobě. Z uvedeného tedy vyplývá, ţe podání vylučovací ţaloby 

podle § 68 odst. 4 EŘ ve spojení s § 267 OSŘ, jakoţ i návrhu na vyškrtnutí věci ze 

soupisu podle § 68 odst. 1 EŘ, zákon konstruuje jako překáţku nastávající přímo ze 

zákona a jeţ brání prodání movitých věcí, jejichţ vyloučení z exekuce se třetí osoba 

vylučovací ţalobou domáhá. Důsledkem je odklad exekuce ve smyslu § 54 odst. 3 EŘ, 

jelikoţ exekutor nemůţe po tuto dobu předmětné movité věci prodat. Nutno však 

doplnit, ţe v případě podání vylučovací ţaloby podle § 68 odst. 4 EŘ ve spojení  

s § 267 OSŘ je nutná rovněţ procesní aktivita třetí osoby ve vztahu k exekutorovi. 

Vylučovací ţalobu podává třetí osoba přímo k exekučnímu soudu, nikoliv 

prostřednictvím exekutora, jenţ ani nemá povinnost zjišťovat, zda vylučovací ţaloby 

byla či nebyla podána, a proto je zapotřebí povědomí exekutora o tomto procesním 

postupu třetí osoby, aby mohl dodrţet zákaz prodat sepsané movité věci, k nimţ třetí 

osoba uplatňuje svá práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Za tímto účelem by tedy 

třetí osoba měla vyrozumět vhodným způsobem exekutora o podání vylučovací ţaloby, 

zejména zasláním stejnopisu ţaloby opatřené podacím razítkem soudu, anebo i jiným 

vhodným způsobem. Pakliţe by třetí osoba tímto způsobem nepostupovala (nepečovala 

o svá práva), a exekutor by se ani jiným způsobem nedozvěděl o podání vylučovací 

ţaloby, mohlo by v době do rozhodnutí soudu o vylučovací dojít k prodeji předmětných 

movitých věcí, a vylučovací ţaloba by se tak stala bezpředmětnou. 

Právní úpravu důsledků podání vylučovací ţaloby ve vztahu k řízení 

exekučnímu nalezneme téţ v občanském soudním řádu, a to jde-li o výkon rozhodnutí 

prodejem movitých věcí v § 328b odst. 6 OSŘ, jde-li o výkon rozhodnutí prodejem věcí 

nemovitých v § 336i odst. 1 OSŘ a jde-li o výkon rozhodnutí postiţením podniku  

v § 338v odst. 1 a 2 OSŘ. V exekučním řízení se však právní úprava obsaţená v § 328b 

odst. 6 OSŘ nepouţije, jelikoţ exekuční řád má ohledně movitých věcí právní úpravu 

vlastní, jak je vyloţeno shora. Dle ustanovení § 336i odst. 1 OSŘ a § 338v odst. 1 OSŘ 

exekutor odročí draţbu věci nemovité nebo podniku jestliţe zjistí nejpozději do zahájení 

draţebního jednání, ţe byla podána vylučovací ţaloba, a to do doby neţ o ní soud 

pravomocně rozhodne. Podle § 338v odst. 2 OSŘ bude-li třetí osobou vylučovací 

ţalobou uplatněn nárok na vyloučení z výkonu rozhodnutí jen ohledně jednotlivých 

věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot patřících k podniku, exekutor v takovém 

případě posoudí, zda k draţbě přistoupí či nikoliv. V případě, ţe přistoupí k draţbě, je 
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povinen upozornit draţitele na sporné věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. 

Rozhodující skutečností pro odloţení draţebního jednání exekutorem je tedy „zjištění“ 

exekutora o tom, ţe byla ohledně draţené věci podána vylučovací ţaloba. Ten se o 

podání vylučovací ţaloby můţe dozvědět primárně od třetí osoby, jeţ jí uplatnila své 

právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí. K naplnění poţadavku „zjištění“ podání 

vylučovací ţaloby dojde i tehdy, dozví-li se tuto skutečnost i jinak, zejména od 

oprávněného, ale téţ od povinného, manţela povinného nebo při své úřední činnosti
87

. 

Ostatně podle § 336b odst. 3 písm. a) OSŘ a § 338o odst. 2 písm. j) OSŘ je obligatorní 

náleţitostí draţební vyhlášky výzva aby kaţdý, kdo má právo, které nepřipouští draţbu 

(má právo podat vylučovací ţalobu podle § 267 OSŘ), jej uplatnil u soudu a nejpozději 

před zahájením draţebního jednání jej také prokázal. Součástí této výzvy je téţ poučení, 

ţe nebude-li tato povinnost splněna, nebude k takovému právu při výkonu rozhodnutí 

přihlíţeno. Lze tedy konstatovat, ţe je v zájmu třetí osoby informovat exekutora o 

podání vylučovací ţaloby, a v praxi to bude také nejčastější způsob, kterým se exekutor 

o podání vylučovací ţaloby dozví. V těchto případech má podání vylučovací ţaloby při 

splnění shora uvedených podmínek ze zákona za následek odročení draţebního jednání 

do doby, neţ bude o vylučovací ţalobě soudem pravomocně rozhodnuto, a proto po tuto 

dobu není exekutor oprávněn nemovitost či podnik v draţbě prodat. 

U ostatních způsobů exekuce, kromě shora uvedených, výslovnou právní úpravu 

důsledků vylučovací ţaloby na probíhající exekuční řízení nenalezneme a to ani 

v občanském soudním řádu, ani v exekučním řádu. Proto bude-li některým z ostatních 

způsobů exekuce zasaţeno třetí osobě do práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí, a 

tato se rozhodne bránit podáním vylučovací ţaloby, tak samotná skutečnost podání 

vylučovací ţaloby nemá ve vztahu k exekučnímu řízení ţádné přímé právní důsledky. 

Třetí osoba můţe v rámci vylučovací ţaloby navrhnout exekučnímu soudu odloţení 

provedení exekuce podle § 54 odst. 6 EŘ, avšak v těchto případech záleţí výlučně na 

úvaze soudu, zda podání vylučovací ţaloby posoudí jako důvod dostatečný k odloţení 

provedení exekuce ve smyslu § 54 odst. 6 EŘ. Kromě toho můţe podle citovaného 

ustanovení odloţit provedení exekuce i bez návrhu téţ exekutor. Základním 

předpokladem pro takový postup je ovšem jeho vědomost o podání vylučovací ţaloby.  
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Lze tedy uzavřít, ţe zatímco v případě exekuce prováděné prodejem movitých 

věcí, nemovitých věcí nebo postiţením podniku má vylučovací ţaloba ze zákona shora 

popsané dopady do exekučního řízení, u ostatních způsobu provádění exekuce nastávají 

důsledky podání vylučovací ţaloby do exekučního řízení aţ na základě rozhodnutí 

exekučního soudu nebo exekutora. 

4.2 Rozhodnutí soudu o vylučovací žalobě 

Pro rozhodnutí soudu o vylučovací ţalobě je podle § 154 OSŘ rozhodující stav 

v době vyhlášení rozhodnutí, a to i v případech, u nichţ občanský soudní řád výslovně 

stanovuje, ţe pro vyhlášení rozhodnutí je rozhodující stav v době zahájení řízení, jako je 

tomu v ustanovení § 335a odst. 1 OSŘ, 338b odst. 2 OSŘ nebo § 338g odst. 1 OSŘ
88

. 

Formou meritorního rozhodnutí je podle § 152 OSŘ rozsudek. Pakliţe v řízení o 

vylučovací ţalobě shledá soud nárok ţalobce (třetí osoby) oprávněným, tedy ţe mu 

svědčí právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí, ţalobě vyhoví. V opačném případě ji 

zamítne. Uplatní-li ţalobce (třetí osoba) vylučovací ţalobou více nároků na ochranu 

svých práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí (například vlastnické právo k několika 

movitým věcem pojatých do soupisu), rozhoduje soud v rámci rozsudku o kaţdém 

z těchto nároků, a proto můţe z části ţalobě vyhovět a z části ji zamítnout. 

4.2.1 Důsledky vyhovění vylučovací žalobě 

Dospěje-li soud v řízení o vylučovací ţalobě na základě provedeného 

dokazování k závěru, ţe ţalobci (třetí osobě) svědčí k exekucí postiţené věci, právu či 

jiné majetkové hodnotě právo, jeţ nepřipouští výkon rozhodnutí, musí ţalobě vyhovět. 

Vydání takového rozhodnutí soudu však nemá bezprostřední procesní účinky do 

exekučního řízení, v němţ byly věc, právo či jiná majetková hodnota postiţeny. Podle 

ustanovení § 268 odst. 1 písm. f) OSŘ bude výkon rozhodnutí, respektive exekuce, 

zastaven, bylo-li pravomocně rozhodnuto, ţe výkon rozhodnutí postihuje majetek, 

k němuţ má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Z uvedeného tedy vyplývá, 

ţe prvním předpokladem pro zastavení exekuce ve vztahu k majetku třetí osoby, jeţ 
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nepřipouští výkon rozhodnutí, je právní moc rozhodnutí soudu o vylučovací ţalobě. 

Druhým předpokladem pro vydání rozhodnutí o zastavení exekuce je vědomí 

exekučního soudu nebo soudního exekutora, kteří jsou oprávnění rozhodnout o 

zastavení exekuce podle § 55 odst. 5 EŘ respektive podle § 55 odst. 4 EŘ, o tom, ţe 

bylo o vylučovací ţalobě pravomocně rozhodnuto. Takové informace se můţe exekuční 

soud nebo exekutor dozvědět zejména od třetí osoby, dále od oprávněného nebo 

jakéhokoliv jiného subjektu, a také z vlastní úřední činnosti. Bylo-li soudem vyhověno 

vylučovací ţalobě jen z části, zastaví exekuční soud nebo exekutor exekuci pouze 

částečně podle § 268 odst. 4 OSŘ. Podle ustanovení § 47 odst. 5 EŘ zastavením 

exekuce zanikají účinky exekučních příkazů, jimiţ byly postiţeny věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, a o nichţ bylo rozhodnuto, ţe nepřipouštějí výkon rozhodnutí. 

Pokud jde o další postup exekutora po právní moci rozhodnutí o zastavení 

exekuce, tak ohledně movitých věcí § 68 odst. 7 EŘ stanovuje exekutorovi povinnost 

vůči třetí osobě, jeţ se s úspěchem domohla vylučovací ţalobou ochrany svých práv, 

předat jí věc zajištěnou podle § 68 odst. 1 EŘ na místě, kde byla pojata do soupisu, 

nedohodnou-li se jinak. V případě ostatních způsobů provedení exekuce postupuje 

exekutor podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

4.2.2 Důsledky zamítnutí vylučovací žaloby 

Soud vylučovací ţalobu zamítne především tehdy, dospěje-li na základě 

provedeného dokazování k závěru, ţe ţalobci (třetí osobě) nesvědčí právo 

nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Proti takovému rozhodnutí je přípustné odvolání 

podle § 201 OSŘ a to ve lhůtě 15 dnů od doručení takového rozhodnutí (§ 204  

odst. 1 OSŘ). O odvolání rozhoduje podle § 10 odst. 1 OSŘ krajský soud.  

Nebude-li proti rozhodnutí soudu prvního stupně podáno odvolání, nebo bude 

jeho rozhodnutí soudem odvolacím potvrzeno, tak nabytím právní moci uvedených 

rozhodnutí je řízení ukončeno. Takové pravomocné rozhodnutí soudu, kterým zamítá 

návrh ţalobce na vyloučení věci, práva či jiné majetkové hodnoty z výkonu rozhodnutí, 

lze označit jako rozhodnutí o přípustnosti exekuce a má významné dopady 

do exekučního řízení. Právní mocí rozhodnutí, kterým soud zamítne vylučovací ţalobu, 

odpadá zákonná překáţka bránící exekutorovi prodat sepsané movité věci ve smyslu  

§ 68 odst. 4 EŘ, provést draţební jednání ve věci prodeje nemovitosti ve smyslu  
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§ 336i odst. 1 OSŘ a ve věci prodeje podniku ve smyslu § 338v odst. 1 OSŘ. Bylo-li 

soudem nebo exekutorem rozhodnuto o odkladu exekuce pro dobu trvání řízení o 

vylučovací ţalobě ve smyslu § 54 odst. 6 EŘ, je právní moc rozhodnutí o zamítnutí 

vylučovací ţalobě právní skutečností rozhodnou pro rozhodnutí soudu nebo exekutora o 

pokračování v exekuci. Po právní moci rozhodnutí o zamítnutí vylučovací ţaloby, 

respektive právní moci rozhodnutí soudu nebo exekutora o pokračování v exekuci, bude 

exekutor pokračovat v provádění exekuce ohledně věcí, práv nebo jiných majetkových 

hodnot, ohledně nichţ byla podána vylučovací ţaloba, a to některým z jím zvolených 

způsobů exekuce podle § 59 EŘ. 

Soud vylučovací ţalobu zamítne také tehdy, jestliţe tato bude třetí osobou 

podána opoţděně, tedy po uplynutí třicetidenní lhůty k jejímu podání ve smyslu  

§ 68 odst. 4 EŘ. Jestliţe třetí osoba zmeškala tuto třicetidenní lhůtu z omluvitelného 

důvodu, můţe se návrhem podle § 58 odst. 1 OSŘ domáhat prominutí jejího zmeškání. 

Takový návrh musí podat ve lhůtě 15 dnů po odpadnutí překáţky a spojit s ním téţ 

zmeškaný úkon, tedy vylučovací ţalobu. 

Nelze vyloučit, ţe rozhodnutí o vylučovací ţalobě bude stiţeno vadou, pro 

kterou bude moci vyuţít třetí osoba některého z mimořádných opravných prostředků, ať 

jiţ dovolání, ţaloby na obnovu řízení nebo ţaloby pro zmatečnost. S ohledem na 

skutečnost, ţe podání kteréhokoliv z těchto mimořádných opravných prostředků nemá 

vliv na právní moc a vykonatelnost jimi napadeného rozhodnutí (ačkoliv mohou být na 

návrh i bez návrhu odloţeny, kupříkladu u dovolání podle § 243 OSŘ), můţe dojít 

k situaci, kdy v mezidobí od právní moci zamítavého rozhodnutí o vylučovací ţalobě do 

právní moci rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku bude exekutorem 

předmětná věc, právo nebo jiná majetková hodnota jiţ zpeněţena a výtěţek vyplacen 

oprávněnému. Bylo-li by pak v řízení o mimořádných opravných prostředcích shledáno, 

ţe mělo být v nalézacím řízení vylučovací ţalobě vyhověno, náleţí třetí osobě právo 

domáhat se vydání výtěţku ze zpeněţení, jenţ byl vyplacen oprávněnému, a to ţalobou 

z tzv. lepšího práva, jelikoţ uvedeným postupem došlo ke vzniku bezdůvodného 

obohacení na straně oprávněného. Ačkoliv by tedy soud prvního stupně i soud nalézací 

pochybily, nebude moci být v řízení o vylučovací ţalobě pokračováno, jelikoţ 

„vylučovací žaloba jako žaloba exekuční může být podána a projednávána jen za trvání 
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exekuce“
89

, a v nastíněném případě jiţ byla věc, právo či jiná majetková hodnota 

zpeněţena, a tudíţ ohledně těchto jiţ exekuce vedena v rozhodné době není. Nadto 

podle výslovného znění § 57 EŘ je uvedení v předešlý stav v exekučním řízení 

vyloučeno. 

4.3 Spory z tzv. lepšího práva 

Jak jsem uvedl v kapitole druhé, exekuční spory mohou vznikat před zahájením 

exekučního řízení, v jeho průběhu jakoţ i po jeho skončení. Samotné skončení 

exekučního řízení by mělo mít pro účastníky řízení, jakoţ i pro třetí osoby za následek 

nastolení právní jistoty do jejich právních vztahů. Takto nastolená právní jistota však 

můţe být relativizována zejména ze strany třetích osob, jeţ buď dostatečně nepečovaly 

o svá práva (například zmeškaly prekluzivní lhůtu k podání vylučovací ţaloby podle  

§ 68 odst. 2 EŘ) anebo o zásahu do svých práv ani nevěděly, a které se tudíţ nemohou 

s ohledem na skončení exekučního řízení domáhat ochrany svých práv v jeho rámci. 

Právním institutem způsobilým relativizovat takto nastolený stav právní jistoty je ţaloba 

z tzv. lepšího práva. Tato můţe být oprávněným subjektem podána po skončení 

exekučního řízení, avšak také jiţ v jeho průběhu, jak bude přiblíţeno v dalším výkladu. 

Třetí osoba můţe v průběhu exekučního řízení uplatnit svá práva k věcem, 

právům a k jiným majetkovým hodnotám nepřipouštějícím výkon rozhodnutí především 

vylučovací ţalobou. Tuto však můţe podat nejdříve od okamţiku, kdy je její předmět 

postiţen exekučním příkazem, a pouze do doby neţ je zpeněţen. O spory z tzv. lepšího 

práva tak půjde tehdy, kdy je věc, právo či jiná majetková hodnota třetí osoby 

zpeněţena v exekučním řízení a výtěţek následně vyplacen oprávněnému, a to v situaci 

kdy třetí osoba nepodala vylučovací ţalobu, anebo podala-li ji, tak aniţ by o ní bylo 

meritorně soudem rozhodnuto. Vyplacením výtěţku dochází na straně oprávněného 

k bezdůvodnému obohacení ve smyslu § 451 OZ, kdyţ k uspokojení jeho pohledávky 

vůči povinnému došlo nikoliv z majetku povinného, ale z majetku třetí osoby, jeţ tuto 

povinnost vůči němu neměla. K vzájemnému vztahu vylučovací ţaloby a ţaloby  

z tzv. lepšího práva se vyjádřil rovněţ Nejvyšší soud, kdyţ konstatoval, ţe byly-li věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty v rámci exekučního řízení jiţ zpeněţeny nemůţe třetí 
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osoba (především vlastník věci) jiţ podat vylučovací ţalobu, ale pouze tzv. ţalobu 

z lepšího práva, a to proti tomu, komu byl vyplacen výtěţek, tedy především vůči 

oprávněnému
90

. Lze tedy shrnout, ţe ačkoliv by třetí osoba vylučovací ţalobu nepodala 

vůbec, včas, či by o ní nebylo soudem včas meritorně rozhodnuto (viz výše), tak „její 

nepodání nemůže mít za důsledek zánik práva třetí osoby k výkonem postižené věci, jež 

obecně výkon rozhodnutí nepřipouští.“
91

 Třetí osoba tedy sice pozbude své vlastnické či 

jiné právo k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám, jeţ byly v exekučním 

řízení neoprávněně zpeněţeny, avšak zůstává jí právo k podání ţaloby z tzv. lepšího 

práva. 

Řízení o ţalobě z tzv. lepšího práva má sporný charakter a soud v něm postupuje 

podle části třetí OSŘ, věcně příslušným je podle § 9 OSŘ okresní soud, místní 

příslušnost soudu je zaloţena ustanovením § 84 OSŘ, popřípadě ustanovením § 86 a  

§ 87 odst. 1 OSŘ
92

. Aktivně věcně legitimovanou k podání ţaloby z tzv. lepšího práva 

je třetí osoba, které bylo neoprávněně zasaţeno do jejich práv zpeněţením věcí, práv a 

jiných majetkových hodnot, a jeţ uplatňuje svůj nárok na vydání bezdůvodného 

obohacení. Pasivně věcně legitimovaným subjektem můţe být především oprávněný, 

jemuţ byl výtěţek či výnos z takového zpeněţení vyplacen, jelikoţ tento se bezdůvodně 

obohatil podle § 451 odst. 2 OZ, kdyţ nabyl majetkový prospěch plněním bez právního 

důvodu. Pasivně věcně legitimovaným však můţe být téţ povinný, jelikoţ i tento se 

bezdůvodně obohatil. V úvahu by přicházelo bezdůvodné obohacení povinného podle 

ustanovení § 454 OZ, jelikoţ za něj bylo třetí osobou (i kdyţ nepřímo) plněno, co měl 

po právu plnit sám. „Soudy i odborná literatura však použití § 454 připouští pouze 

v případě, že ten, kdo plnil za jiného, tak činil vědomě.“
93

 S ohledem na tyto závěry se 

bude třetí osoba domáhat vůči povinnému vydání bezdůvodného obohacení podle  
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§ 454 OZ pouze tehdy, plnila-li jeho dluh za něj. Byl-li dluh povinného splněn proti vůli 

třetí osoby, např. prodejem movité věci v draţbě, o níţ nevěděla, bude se domáhat 

ţalobou z tzv. lepšího práva vydání bezdůvodného obohacení podle § 452 odst. 2 OZ. 
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5. Náklady řízení o vylučovací žalobě 

Soudní řízení je spojeno s výdaji, které jsou účastníci řízení nuceni v jeho 

průběhu vynaloţit. Nejinak je tomu i v řízení o vylučovací ţalobě, u něhoţ lze nalézt ve 

světle judikatury Ústavního soudu České republiky určitá specifika proti jiným civilním 

řízením, a proto jsem se v této kapitole zaměřil právě na tuto problematiku. Nejprve se 

budu zabývat náklady řízení v obecné rovině a následně rozhodování soudu o nákladech 

řízení v řízeních o vylučovací ţalobě v případech vyhovění vylučovací ţalobě, 

respektive v případech jejího zamítnutí. 

5.1 Obecný výklad o nákladech řízení 

Soudní řízení je vţdy spojeno s náklady, které spočívají ve výdajích státu 

vynakládaných na zajištění samotné činnosti soudů (výstavba, údrţba a provoz soudních 

budov, platy soudců a zaměstnanců soudů atd.), v odborné literatuře nazývané obecné 

náklady
94

, a v nákladech účastníků řízení, případně v nákladech dalších osob, v odborné 

literatuře označované za zvláštní náklady, náklady řízení.
95

  

Právní úpravu nákladů řízení nalezneme v § 137 – 151a OSŘ. Občanský soudní 

řád v § 137 odst. 1 obsahuje demonstrativní výčet druhů nákladů řízení, mezi něţ řadí 

zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý 

výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, odměnu notáře jako 

soudního komisaře a jeho hotové výdaje, tlumočné, náhradu za daň z přidané hodnoty a 

odměnu za zastupování. Podle ustanovení § 137 odst. 2 OSŘ patří k nákladům řízení 

odměna za zastupování pouze v případě, je-li zástupcem advokát nebo notář v rozsahu 

svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy
96

 anebo patentový zástupce 

v rozsahu oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy
97

. Součástí náhrady 
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 Např. WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. dopl. vyd. 

Praha: Linde, 2011. s. 300. ISBN 978-80-7201-842-0 
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 Zákon č. 417/2004 Sb. o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu 
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nákladů řízení je daň z přidané hodnoty pouze v případech stanovených ustanovením  

§ 137 odst. 3 OSŘ.  

V praxi se lze nejčastěji setkat s odměnou za zastupování v případech, kdy je 

zástupcem účastníka řízení advokát, jejíţ právní úprava je obsaţena ve dvou právních 

předpisech, a to ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.
98

 a ve vyhlášce 

Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.
99

 

S ohledem na demonstrativní charakter výčtu jednotlivých druhů nákladů řízení 

obsaţených v ustanovení § 137 odst. 1 OSŘ však přichází v úvahu rovněţ další, 

v zákoně explicitně neuvedené, druhy nákladů řízení
100

.  

5.1.1 Placení nákladů řízení a náhrada nákladů řízení 

Občanský soudní řád dále rozlišuje mezi pojmem placení nákladů řízení, 

ustanovení § 140 OSŘ, a pojmem náhrada nákladů řízení, ustanovení § 142 OSŘ. 

Placení nákladů řízení je zaloţeno na tom, ţe kaţdý z účastníků řízení platí náklady 

řízení, které jeho osobě vznikají v souvislosti s tímto řízením, včetně nákladů jeho 

zástupce, a to k okamţiku jejich splatnosti. Placení nákladů řízení je tak spojeno se 

zájmovou zásadou, která spočívá v tom, ţe „povinnost platit náklady řízení má ten, kdo 

procesní úkon činí nebo v jehož zájmu se činí.“
101

 Můţe se jednat jak o jednorázové 

placení nákladů řízení, například zaplacení soudního poplatku ţalobcem po podání 

ţaloby, tak o placení průběţné, kupříkladu nákladů právního zastoupení účastníka 

                                                 
98

 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 
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1. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 942 - 964. ISBN 978-80-7400-107-9 
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Linde, 2011. s. 310. ISBN 978-80-7201-842-0 
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řízení. Naproti tomu náhrada nákladů řízení, respektive povinnost k náhradě nákladů 

řízení, která je ovládána zásadou úspěchu ve věci a zásadou zavinění, je ukládána 

soudem účastníkovi řízení aţ v rozhodnutí, kterým je řízení ukončeno (s výjimkou 

případů tzv. separace nákladů – viz níţe). Účelem uloţení povinnosti k náhradě nákladů 

řízení neúspěšnému účastníkovi řízení je nahradit v řízení úspěšnému účastníku řízení 

jím zaplacené náklady řízení. 

K ochraně finančních zájmů advokáta, zastupujícího účastníka řízení, slouţí 

ustanovení § 148 odst. 1 OSŘ, podle něhoţ je účastník řízení, jenţ má povinnost 

poskytnout náhradu nákladů řízení, povinen učinit tak k rukám advokáta v řízení 

úspěšného účastníka. Navzdory tomuto ustanovení dostojí v řízení neúspěšný účastník 

řízení této své povinnost rovněţ v případě, kdy náhradu nákladů řízení zaplatí k rukám 

v řízení úspěšnému účastníku řízení.   

Navzdory rozdílnému významu pojmů placení nákladů řízení a náhrada nákladů 

řízení jsou v praxi tyto pojmy, s ohledem na jejich podobnost, nezřídka zaměňovány, ať 

jiţ ze strany laiků tak i ze strany odborné veřejnosti, soudní orgány nevyjímaje. 

5.1.2 Pravidla rozhodování o náhradě nákladů řízení 

Pravidla rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení nalezneme v ustanovení  

§ 142 – 150 OSŘ a jak je uvedeno shora, rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení je 

ovládáno zásadou úspěchu ve věci a zásadou zavinění. „Zásada úspěchu ve věci je 

základní zásadou, která ovládá náhradu nákladů sporného řízení.“
102

 Tato zásada 

spočívá v tom, ţe soud přizná účastníku řízení, který měl ve věci plný úspěch, nárok na 

náhradu nákladů řízení ve vztahu k účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl
103

.  

S ohledem na skutečnost, ţe ne všechna civilní soudní řízení končí plným úspěchem 

některého z účastníků řízení, obsahuje občanský soudní řád rovněţ ustanovení pro 

rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení v jiných moţných případech. Jedná se 

kupříkladu o ustanovení o částečném úspěchu účastníka řízení ve věci (§ 142  

odst. 2 OSŘ), o náhradě nákladů řízení zahájených na návrh státního zástupce nebo 
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státního zastupitelství (§ 142 odst. 4 OSŘ), o právu státu na náhradu nákladů řízení  

(§ 148 OSŘ) či speciální ustanovení § 146 OSŘ upravující případy, v nichţ nemá ţádný 

z účastníků řízení nárok na náhradu nákladů řízení
104

. Pro rozhodování o náhradě 

nákladů nesporného řízení soud přiměřeně pouţije uvedená ustanovení o náhradě 

nákladů sporného řízení, viz ustanovení § 144 OSŘ.  

Druhá ze shora uvedených zásad, tedy zásada zavinění, je pak výstiţně 

vyjádřena ustanovením § 147 odst. 1 OSŘ, podle něhoţ je účastníku řízení, popřípadě 

jeho zástupci, soudem uloţena povinnost nahradit náklady řízení jestliţe je způsobili 

svým zaviněním nebo jestliţe vznikly náhodou, která se účastníku řízení, popřípadě 

jeho zástupci, přihodila. Zákonodárce vyjádřil zásadu zavinění v ustanovení § 147  

odst. 2 OSŘ a § 148 odst. 2 OSŘ rovněţ ve vztahu ke svědkům, tlumočníkům, znalcům 

a fyzickým osobám podle § 126a OSŘ, jakoţ i dalším osobám, které měly při 

dokazování nějakou povinnost. Tímto ustanovením zaloţil oprávnění soudu rozhodnout 

o povinnosti těchto osob nahradit náklady řízení, které by jinak nevznikly. V praxi se 

můţe například jednat o případ, kdy bylo nařízeno jednání za účelem provedení důkazu 

výslechem znalce, k jednání se dostavili účastníci řízení, avšak znalec, který byl řádně 

předvolán, se bez omluvy nedostavil. V takovém případě můţe soud uloţit znalci 

povinnost k náhradě nákladů řízení právě podle ustanovení § 147 odst. 2 OSŘ, 

respektive § 148 odst. 2 OSŘ. 

K odstranění případné nepřiměřené tvrdosti shora vymezených ustanovení 

občanského soudního řádu je určeno ustanovení § 150 OSŘ, které zakládá  

tzv. moderační právo soudu, a podle něhoţ nemusí soud výjimečně náhradu nákladů 

řízení zcela nebo z části přiznat, jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele. 

S ohledem na stručnost tohoto ustanovení byl jeho podrobný výklad předmětem 

zkoumání právní nauky
105

 i četných soudních rozhodnutí. V právní nauce se lze setkat 

například s následujícím vymezením činnosti soudu při rozhodování podle ustanovení  

§ 150 OSŘ.  „Při zkoumání, zda tu jsou důvody hodné zvláštního zřetele, soud přihlíží 
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v první řadě k majetkovým, sociálním, osobním a dalším poměrům všech účastníků 

řízení; je třeba přitom vzít na zřetel nejen poměry toho, kdo by měl nahradit náklady 

řízení, ale je nutno také uvážit, jak by se takové rozhodnutí dotklo zejména majetkových 

poměrů oprávněného účastníka. Významné z hlediska aplikace § 150 jsou rovněž 

okolnosti, které vedly k soudnímu uplatnění nároku, postoj účastníků v průběhu řízení a 

další.“
106

 Tato otázka byla rovněţ mnohokrát předmětem soudních rozhodnutí, 

nejvýznamnější je judikatura Nejvyššího soudu
107

 a Ústavního soudu
108

. 

5.1.3 Rozhodnutí soudu o nákladech řízení 

Pro rozhodování soudu o nákladech řízení je pravidlem, ţe soud má povinnost 

rozhodnout o nich i bez návrhu, a to v rozhodnutí, kterým se řízení končí. Toto pravidlo 

nalezneme v ustanovení § 151 odst. 1, věta první OSŘ. Důvodem, proč soud o 

nákladech řízení rozhoduje aţ v rozhodnutí, kterým končí řízení, je skutečnost, ţe aţ 

v této konečné fázi řízení je soud schopen učinit rozhodnutí ve věci samé a tudíţ 

rozhodnout o nákladech řízení podle zásady úspěchu ve věci. Při tomto rozhodování má 

soud k dispozici rovněţ informace o výši nákladů řízení, které účastníkům řízení v jeho 

průběhu vznikly. Uvedené pravidlo však neplatí bezvýjimečně. Soud můţe podle 

ustanovení § 151 odst. 2, věta druhá OSŘ rozhodnout o nákladech řízení jiţ v jeho 

průběhu, zpravidla jakmile takové náklady řízení vzniknou, a to v případech podle 

ustanovení § 147 a § 148 odst. 2 OSŘ. Hovoříme o takzvané separaci nákladů. 

Z toho vyplývá, ţe soud rozhoduje o nákladech řízení jednak rozsudkem, kterým 

rozhoduje ve věci samé, v takovém případě je výrok soudu o náhradě nákladů řízení 

jedním z výroků rozsudku. V ostatních případech rozhoduje soud podle ustanovení  

§ 167 odst. 1 OSŘ usnesením.  
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Konkrétní výše náhrady nákladů řízení můţe být určena podle ustanovení § 150 

odst. 4 OSŘ předsedou senátu (ve smyslu ustanovení § 36d odst. 2 OSŘ téţ 

samosoudcem) aţ v písemném vyhotovení rozhodnutí. Tímto je poskytnuto soudu 

dostatečné mnoţství času k posouzení všech podkladů vyplývajících ze soudního spisu, 

po jejichţ důkladném zhodnocení bude moci správně rozhodnout o konkrétní výši 

náhrady nákladů řízení a vyhnout se tak chybám v počtech, ke kterým by mohlo dojít 

při jejich konkrétním určení v rámci ústního vyhlášení rozhodnutí. Na významu nabývá 

citované ustanovení § 150 odst. 4 OSŘ zejména v těch soudních řízeních, která trvají 

delší dobu a v nichţ se vyskytuje vícero druhů nákladů řízení. 

5.1.4 Obrana účastníka řízení proti rozhodnutí o nákladech řízení 

Opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení je odvolání. 

Pro řízení o odvolání se pouţije, shodně jako v řízení o odvolání proti výroku soudu ve 

věci samé, obecná úprava odvolání obsaţená v ustanovení § 201 aţ § 226 OSŘ. 

S ohledem na skutečnost, ţe výrok soudu o nákladech řízení má charakter procesního 

rozhodnutí soudu, nepodléhá tento úkon účastníka řízení poplatkové povinnosti ve 

smyslu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Je-li však účastníkem řízení podáno odvolání proti výroku soudu ve věci samé, 

rozhoduje odvolací soud v rámci odvolacího řízení z úřední povinnosti rovněţ o výroku 

prvoinstančního soudu o nákladech řízení a tento v závislosti na výsledku odvolacího 

řízení modifikuje. 

Subjektivní právo účastníka řízení podat proti rozhodnutí soudu o nákladech 

řízení není neomezené. Ustanovení § 202 odst. 2 OSŘ stanovuje nepřípustnost odvolání 

proti rozsudku, kterým bylo rozhodnuto o peněţitém plnění nepřevyšujícím částku 

10.000,- Kč, přičemţ k příslušenství se nepřihlíţí (tzv. bagatelní spory). Proto není 

podle občanského soudního řádu přípustné odvolání proti rozhodnutí soudu prvního 

stupně vydané v bagatelním sporu, a to ani v případě kdy výše náhrady nákladů řízení, 

uloţená v řízení neúspěšnému účastníkovi, převyšuje částku 10.000,- Kč. Za bagatelní 

spor však nelze povaţovat případ, kdy soud meritorně rozhodl o platební povinnosti 

ţalovaného, jeţ sice nedosahuje občanským soudním řádem stanovené minimální 

hranice 10.000,- Kč, avšak této hranice nedosahuje pouze z toho důvodu, ţe v průběhu 

řízení bylo soudem částečně zastaveno řízení pro dodatečné částečné splnění platební 
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povinnosti ţalovaného. V takovém případě je nutné posuzovat tuto situaci podle stavu 

existujícího v době zahájení soudního řízení, a proto by nebylo moţné ustanovení § 202 

odst. 2 OSŘ aplikovat. 

Dovolání pouze proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení je moţné pouze za 

podmínek stanovených § 237 a násl. OSŘ. Ţaloba na obnovu řízení a ţaloba pro 

zmatečnost nejsou ve věci rozhodnutí o náhradě nákladů řízení přípustné. 

5.2 Rozhodnutí soudu o nákladech řízení ve věci vylučovací žaloby 

Jak jsem uvedl shora, kaţdé soudní řízení je spojeno s náklady, a řízení ve věci 

vylučovací ţaloby tak není v tomto výjimkou. V tomto řízení se uplatní v plném 

rozsahu zásada zájmová, spojená s placením nákladů řízení.
109

 Soud se v rámci 

rozhodnutí o vylučovací ţalobě musí zabývat téţ náklady řízení, a o těchto 

v samostatném výroku svého rozhodnutí rozhodnout. S ohledem na skutečnost, ţe řízení 

o vylučovací ţalobě je řízením sporným, zásadou ovládající rozhodování soudu o 

nákladech řízení je zásada úspěchu účastníků ve věci samé. Výrok soudu o povinnosti  

k náhradě nákladů řízení se bude opírat o obecná ustanovení občanského soudního řádu 

o nákladech řízení, konkrétně jde o ustanovení § 142 odst. 1 aţ 3 OSŘ, jelikoţ nemá 

ţádná zvláštní ustanovení o náhradě nákladů řízení o vylučovací ţalobě.  

Potud lze vycházet z obecné právní úpravy náhrady nákladů řízení. Exekuční 

řízení je však, oproti jiným civilním řízením, specifické účastí exekutora jelikoţ právě 

exekutor podle ustanovení § 47 odst. 1 EŘ posuzuje, jakým způsobem bude provedena 

exekuce a výsledek tohoto jeho posouzení je reprezentován exekučním příkazem, 

v němţ je tento způsob provedení exekuce explicitně vyjádřen. O způsobu provedení 

exekuce tak nerozhoduje oprávněný, ale subjekt od něj odlišný, coţ má významné 

právní důsledky v oblasti rozhodování o náhradě nákladů řízení. Subjekty řízení o 

vylučovací ţalobě jsou ţalobce, v předmětném exekučním řízení vystupující jako třetí 

osoba, a ţalovaný, v předmětném exekučním řízení vystupující jako oprávněný. 

Účastníky řízení tak nejsou ani exekutor ani povinný, a z povahy věci jim tak nemůţe 

soud zakládat ţádná práva ani ukládat povinnosti, tedy ani v oblasti náhrady nákladů 

řízení. Třetí osobou podaná vylučovací ţaloba tak zakládá procesní vztah, jehoţ 
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účastníkem se oprávněný stává nezávisle na své vůli, a v mnoha případech i bez toho 

aniţ by podání vylučovací ţaloby jakkoliv zapříčinil, jelikoţ právně relevantní úkony 

rozhodné pro podání vylučovací ţaloby činí v řadě případů nezávisle na oprávněném 

právě exekutor. Všechny tyto skutečnosti soud posuzuje při svém rozhodování o 

nákladech řízení o vylučovací ţalobě ať jiţ této ţalobě zcela či z části vyhoví či ji 

v celém rozsahu zamítne, a to zejména v souvislosti s moţnou aplikací ustanovení  

§ 150 OSŘ.  

5.2.1 Rozhodnutí soudu o vyhovění vylučovací žalobě v plném rozsahu 

Vyhoví-li soud svým rozhodnutím vylučovací ţalobě, pak by měl podle 

obecných ustanovení o nákladech řízení rovněţ přiznat úspěšnému ţalobci (třetí osobě) 

náhradu nákladů řízení. Takový postup soudu nemusí být bezvýjimečný. Ústavní soud 

České republiky se touto otázkou opakovaně zabýval, a z jeho konstantní judikatury 

vyplývá, ţe rozlišuje mezi dvěma rozdílnými situacemi. Jejich společným znakem je 

postup exekutora, kterým bylo zasaţeno ţalobci (třetí osobě) do jeho práv. 

Rozlišovacím kritériem je pak existence procesních úkonů oprávněného (ţalovaného), 

ať jiţ například v podobě návrhu na konkrétní způsob provedení exekuce, či nesouhlas 

s vyškrtnutím věci ze soupisu ve smyslu § 68 odst. 3 EŘ. „Procesní zavinění 

oprávněného nelze bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu - návrhu na 

nařízení exekuce.“
110

 Rozhodující skutečností mající význam pro rozhodnutí soudu o 

nákladech řízení o vylučovací ţalobě v případě jejímu vyhovění tedy je skutečnost, zda 

oprávněný zavdal příčinu k podání vylučovací ţaloby, či nikoliv, přičemţ za takovou 

skutečnost není povaţován exekuční návrh ve smyslu § 37 EŘ. K této problematice 

Ústavní soud konstatuje, ţe „výslovná zákonná úprava by v tomto směru učinila úvahu 

o výsledku soudního rozhodnutí snazší.“ 
111

  

Pakliţe by oprávněný (ţalovaný) svým jednání nezavdal příčinu k podání 

vylučovací ţaloby třetí osobou, a touto příčinou by byl výlučně postup exekutora, je na 

místě, aby soud vyuţil svého moderačního práva a rozhodl o nákladech řízení podle 

ustanovení § 150 OSŘ, a náhradu nákladů řízení, s ohledem na ochranu práv 

oprávněného, nepřiznal ţádnému z účastníků řízení. Dle závěru Ústavního soudu pokud 
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„soudní exekutor použije právě takové prostředky, jež výkon rozhodnutí vylučují … 

nelze spravedlivě požadovat náhradu těchto nákladů od stěžovatele (oprávněného); ten 

totiž takovou situaci nezavinil, a naopak právem očekával, že exekutor (profesionál) 

bude postupovat se znalostí práva, a tedy souladně se zákonem předvídanými 

prostředky.“
112

 Jelikoţ je to tedy v tomto případě exekutor, kdo svým postupem zavdal 

příčinu k podání vylučovací ţaloby, Ústavní soud konstatoval, ţe „pochybí-li soudní 

exekutor a nebude-li se řídit zákony, příp. pokyny věřitele, má zde zásadní význam i 

objektivní odpovědnost exekutora za škodu ve smyslu ustanovení § 32  

odst. 1 exekučního řádu.“
113

 Pochybením exekutora ve smyslu citovaného nálezu 

Ústavního soudu je pochybení spočívající v porušení povinnosti aktivně zjišťovat 

vlastnické právo povinného k exekucí postiţenému majetku. Poruší-li exekutor tyto své 

povinnosti plynoucí ze zákona, můţe se jak ţalobce (třetí osoba) tak ţalovaný 

(oprávněný) domáhat náhrady jím způsobené škody, a to primárně škody ve výši 

odpovídající jimi zaplaceným nákladům řízení o vylučovací ţalobě, případně 

samozřejmě téţ další škody. V praxi však nepochybně nelze vyloučit ani případy, kdy 

soud tímto způsobem nerozhodne, a náhradu nákladů řízení úspěšnému ţalobci (třetí 

osobě) přizná. V tomto případě by se za shora uvedených podmínek mohl náhrady 

škody vůči exekutorovi domáhat pouze oprávněný (ţalovaný). Zda postup soudního 

exekutora byl v souladu s právem či nikoliv, však soudy v rámci řízení o vylučovací 

ţalobě nezkoumají.
114

 

Druhým shora uvedeným případem je situace, kdy ţalovaný (oprávněný) svým 

postupem (procesními úkony) zapříčiní podání vylučovací ţaloby. Typickým příkladem 

takových procesních úkonů ţalovaného (oprávněného) jsou jeho úkony vykonané ve 

věci návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 EŘ. Je-li oprávněný pověřeným 

exekutorem dotázán, zda souhlasí s vyškrtnutím věci ze soupisu ve smyslu § 68  

odst. 3 EŘ, můţe souhlas udělit či neudělit. Tímto svým procesním úkonem se 

oprávněný přímo vyjadřuje k otázce, zda ohledně určité konkrétní věci má být exekuce 

vedena, tedy věc zpeněţena, či nikoliv. V případě souhlasu oprávněného je exekutor 

povinen podle citovaného ustanovení vyškrtnout věc ze soupisu. Tímto je učiněno 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2010 sp. zn. I. ÚS 923/10. 
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zadost návrhu třetí osoby uplatňující svá práva k věci zahrnuté do soupisu, a proto 

podání vylučovací ţaloby nepřichází v úvahu. Jinak je tomu však v případě, kdy 

oprávněný souhlas s vyškrtnutím věci ze soupisu udělit odmítne. Tímto svým procesním 

úkonem totiţ vyjadřuje svou vůli, aby ohledně předmětné věci bylo v exekuci 

pokračováno, a to s vědomím, ţe je sporné, zda vlastníkem předmětné věci je povinný, 

či třetí osoba, která vyškrtnutí věci ze soupisu navrhuje. Takový procesní postup 

oprávněného má za následek, ţe se v případě jeho neúspěchu v řízení o vylučovací 

ţalobě, a z toho plynoucí povinnosti poskytnout ţalobci (třetí osobě) náhradu nákladů 

řízení, nebude moci domáhat náhrady škody vůči exekutorovi ve smyslu § 32  

odst. 1 EŘ. Moderační právo soudu podle § 150 OSŘ nebude v tomto případě přicházet 

v úvahu
115

, protoţe oprávněný svým procesním úkonem, spočívajícím v odmítnutí 

udělení souhlasu s vyškrtnutím věci ze soupisu, zavdal příčinu k podání vylučovací 

ţaloby. Ústavní soud ve věci vyloučení aplikace ustanovení § 150 OSŘ v těchto 

případech rovněţ konstatoval, ţe „v intencích shora uvedeného lze proto obdobně 

uvažovat o vyloučení užití ustanovení § 150 o. s. ř. ve prospěch strany oprávněné - 

věřitele (bod 21) v tom případě, jestliže osoba, jež tvrdí, že má právo k majetku 

nepřipouštějící výkon rozhodnutí, žádá po věřiteli, aby přikázal soudnímu exekutorovi 

věc ze soupisu vyloučit, přičemž svá tvrzení ohledně tohoto práva podepře důkazy,  

s nimiž osobu oprávněnou v dostatečné lhůtě před podáním vylučovací žaloby seznámí, 

a pro případ, že věřitel její požadavek odmítne, jí pak na základě týchž důkazů soud  

v řízení o tzv. excindační žalobě vyhoví.“
116

 

Vše shora uvedené o rozhodnutí soudu o nákladech řízení v případě vyhovění 

vylučovací ţalobě v plném rozsahu lze přiměřeně vztáhnout téţ na případy, kdy soud 

vylučovací ţalobě vyhoví pouze z části. 

5.2.2 Rozhodnutí soudu o zamítnutí vylučovací žaloby v plném 

rozsahu 

Rozhodne-li soud o zamítnutí vylučovací ţaloby v plném rozsahu, ve výrokové 

části svého rozhodnutí rozhodne o náhradě nákladů řízení v souladu se zásadou úspěchu 
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ve věci tak, ţe ţalovanému (oprávněnému) přizná náhradu nákladů řízení podle § 142 

odst. 1 OSŘ v plné výši, ledaţe by byly dány důvody zvláštního zřetele hodné podle  

§ 150 OSŘ.  V případě, kdy by oprávněným placené náklady řízení přesahovaly soudem 

přiznanou náhradu nákladů řízení a zároveň by řízení o vylučovací ţalobě bylo 

vyvoláno postupem exekutora v rozporu se zákonem, mám za to, ţe by se oprávněný 

mohl domáhat náhrady škody vůči exekutorovi podle ustanovení § 32 odst. 1 EŘ, 

přičemţ její výše by byla dána rozdílem mezi výši náhrady nákladů řízení, jejichţ 

povinnost k úhradě by měl ţalobce (třetí osoba), a výši oprávněným placených nákladů 

řízení. Ani v tomto případě nelze vyloučit při splněných zákonných poţadavků uţití 

moderačního práva soudu podle § 150 OSŘ. Soud tudíţ můţe, jsou-li dány důvody 

hodné zvláštního zřetele, rozhodnout, ţe ţádný z účastníků nemá nárok na náhradu 

nákladů řízení. 
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6. Návrhy de lege ferenda 

V předchozím výkladu jsem se věnoval vylučovací ţalobě a řadě aspektů s ní 

souvisejících. Na tomto místě bych se nyní rád věnoval určitým nedostatkům současné 

právní úpravy vylučovací ţaloby, na které jsem při vypracovávání této práce narazil. 

V této poslední části mé diplomové práce se pokusím nastínit moţné změny stávající 

právní úpravy § 68 exekučního řádu a dále zakotvení obligatorního odkladu exekuce 

jakoţto důsledku podání vylučovací ţaloby. 

6.1 Ustanovení § 68 exekučního řádu 

Návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 EŘ jsem se věnoval v kapitole 

2.3, v níţ jsem podal obecný výklad o tomto právním institutu. Ustanovení § 68 bylo do 

exekučního řádu vloţeno zákonem č. 286/2009 Sb.
117

 Podle důvodové zprávy k tomuto 

zákonu „smyslem nové právní úpravy je snaha motivovat osoby, jejichž věci byly 

sepsány, aby postupovaly aktivně a nebrzdily účelově průběh exekučního řízení.“
118

 

Z hlediska moţných změn stávající právní úpravy bych se v této části chtěl věnovat 

důsledkům zmeškání třicetidenní lhůty podle § 68 odst. 1 EŘ v níţ musí třetí osoba 

podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Tato lhůta má prekluzivní charakter a její 

plynutí počíná dnem, kdy se třetí osoba (navrhovatel) dozví o pojetí své věci do 

soupisu.  

Třicetidenní lhůta k podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu je stanovena 

jako lhůta subjektivní, pro jejíţ počátek je rozhodující okamţik, kdy se navrhovatel 
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dozví o pojetí jeho movité věci do soupisu a který exekutor tak učinil. Právě subjektivně 

určený počátek lhůty můţe činit v praxi nemalé potíţe, jelikoţ s ohledem na znění § 68 

odst. 2 EŘ bude exekutor v rámci rozhodování o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu 

posuzovat dodrţení lhůty navrhovatelem. Podá-li navrhovatel návrh do 30 dnů ode dne, 

kdy exekutor provedl soupis, nebude posouzení dodrţení stanovené prekluzivní lhůty 

činit ţádné potíţe, protoţe je zřejmé, ţe tak učinil včas. Pakliţe jej však podá později, 

bude povinen předloţit exekutorovi důkazy k prokázání svého tvrzení o dodrţení lhůty 

k podání návrhu. A právě v dokazování, respektive důkazních prostředcích, jímţ má být 

prokázáno dodrţení stanovené třicetidenní lhůty, spatřuji první úskalí stávající právní 

úpravy. Získá-li navrhovatel informace o pojetí své věci do soupisu v písemné formě, 

z níţ bude patrno kdy se tak stalo, a tento důkaz následně přiloţí ke svému návrhu, 

nebude činit dokazování v případě pravosti a věrohodnosti takové listiny potíţe. V praxi 

se však nepochybně vyskytují téţ případy, kdy se o pojetí věci do soupisu dozví 

navrhovatel ústně od další osoby. V takovém případě bude povinen tuto skutečnost 

dokázat, avšak důkaz výslechem svědka není obsaţen ve výčtu § 68 odst. 2 EŘ, který je 

formulován jako výčet taxativní. Nadto podle ustanovení § 55b odst. 3 EŘ rozhoduje 

exekutor bez jednání, nestanoví-li občanský soudní řád jinak, a občanský soudní řád 

ţádné ustanovení ve vztahu k § 68 EŘ neobsahuje. Stěţí si také lze představit, ţe by 

okamţiku, kdy se navrhovatel o pojetí věci do soupisu dozvěděl, byl přítomen notář 

nebo exekutor, kteří by mohli sepsat notářský zápis podle § 72 odst. 1 písm. g) zák. č. 

358/1992 Sb., notářský řád, respektive exekutorský zápis podle § 77 EŘ. Tudíţ jediný 

důkazní prostředek, jenţ přichází v úvahu, je vyjádření orgánů, fyzických nebo 

právnických osob, a to v listinné podobě. Oproti důkazu výslechem svědka tak zde 

chybí osobní kontakt, k němuţ by mezi exekutorem a svědkem došlo, a z něhoţ by 

exekutor mohl snáze posoudit pravdivost svědkem poskytovaného svědectví. Exekutor 

hodnotí důkazy podle § 132 OSŘ podle své úvahy, kaţdý důkaz jednotlivě a všechny 

důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Bude-li jediným důkazem prokazujícím tvrzení 

navrhovatele o dodrţení lhůty k podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu vyjádření 

orgánů, fyzických nebo právnických osob, tak mám za to, ţe v těchto případech můţe 

snáze dojít na straně exekutora k pochybením spočívajících v nesprávném hodnocení 

důkazů. 
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Proti rozhodnutí exekutora o odmítnutí návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu 

z důvodu zmeškání lhůty je podle § 55c odst. 1 EŘ přípustné odvolání, jelikoţ se 

nejedná o meritorní rozhodnutí o návrhu a proto se ustanovení § 55c odst. 3 EŘ, jeţ 

odvolání proti rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí ze soupisu vylučuje, 

neuplatní. Navrhovatel se tedy sice můţe bránit proti rozhodnutí exekutora o odmítnutí 

jeho návrhu pro opoţděnost, avšak tímto jiţ dochází k popření hlavního smyslu 

ustanovení § 68 EŘ podle důvodové zprávy spočívající v urychlení exekučního řízení. 

Nadto se dle mého názoru na navrhovatele v tomto případě vůbec nevztahuje 

ustanovení § 68 odst. 4 EŘ, zakazující exekutorovi prodat návrhem dotčené movité věci 

a to ode dne podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu do uplynutí 30 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí exekutora, kterým byť i částečně návrhu nevyhověl, a dále po dobu 

řízení o vylučovací ţalobě. Navrhovatel sice splnil první část podmínky pro vznik 

uvedeného zákazu, jelikoţ podal návrh na vyloučení věci ze soupisu, avšak další 

podmínky jiţ splněny nejsou. Rozhodnutí exekutora o odmítnutí návrhu na vyškrtnutí 

věci ze soupisu totiţ není meritorním rozhodnutím, a nelze jej proto subsumovat pod 

formulaci „rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl…“ uvedené v § 68 odst. 4 EŘ. 

Nadto lze předpokládat, ţe v rozhodné době ještě nebude třetí osobou podána ani 

vylučovací ţaloba. 

Vzhledem ke shora uvedenému lze shrnout, ţe stávající právní úprava 

ustanovení § 68 odst. 1 a 2 EŘ má za následek sice urychlení rozhodování o právech 

třetích osob k movitým věcem, jeţ byly pojaty do soupisu, avšak na druhou stranu tak 

do určité míry činí na úkor ochrany práv třetích osob. Největší nedostatek stávající 

právní úpravy § 68 proto spatřuji v tom, ţe se na třetí osobu v případě odmítnutí jejího 

návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 odst. 2 EŘ pro opoţděnost (ať jiţ 

domnělou či skutečnou) nevztahuje zákaz prodat sepsané movité věci zakotvený 

v poslední větě § 68 odst. 4 EŘ. Do rozhodnutí soudu o odvolání proti odmítnutí návrhu 

na vyškrtnutí věci ze soupisu totiţ můţe uplynout poměrně dlouhá doba, během níţ 

mohou být movité věci třetí osoby exekutorem prodány, a třetí osobě by tak nezbylo neţ 

se pouze domáhat výtěţku z jejího prodeje ţalobou z tzv. lepšího práva. Předejít tomuto 

negativnímu důsledku odmítnutí jejího návrhu podle § 68 odst. 1 EŘ by třetí osoba 

mohla tím, ţe by po podání odvolání proti odmítavému rozhodnutí exekutora podala 

preventivně rovněţ vylučovací ţalobu podle § 267 OSŘ, jelikoţ pak by nemohly být 
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sepsané movité věci podle § 68 odst. 4 EŘ prodány. Avšak takové řešení k zajištění 

práv třetích osob by popíralo smysl ustanovení § 68 EŘ spočívající v urychlení 

rozhodování o právech třetích osob. Nadto by tím došlo na straně třetí osoby k nárůstu 

nákladů, jeţ by byla nucena vynaloţit za účelem ochrany svých práv, a téţ ke 

zbytečnému zatíţení justičního aparátu. 

Řešení této problematiky proto spatřuji v rozšíření zákazu prodat sepsané movité 

věci dle § 68 odst. 4 EŘ i na případy, kdy byl návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu 

odmítnut pro opoţděnost. Tento zákaz by byl časově limitován lhůtou 30 dnů, přičemţ 

pro její počátek by byla rozhodující buď právní moc odmítavého rozhodnutí exekutora 

podle § 68 odst. 2 EŘ, nebo v případě podání odvolání třetí osobou právní moc 

rozhodnutí soudu o odvolání podle § 55c  odst. 1 EŘ. Takto navrţená změna by sice 

mohla mít za následek určité prodlouţení exekučního řízení, ale mám za to, ţe ochrana 

práv třetích osob by měla být v tomto případě prioritní ve vztahu k právům věřitele. 

Nadto nastíněným řešením by byla naplněna rovněţ základní zásada exekučního řízení, 

totiţ ţe exekucí můţe být postiţen pouze majetek povinného. 

6.2 Obligatorní odklad exekuce při podání vylučovací žaloby 

V předcházejícím výkladu jsem uvedl, ţe řízení o vylučovací ţalobě a řízení 

exekuční jsou od sebe odděleny, byť toto oddělení není absolutního charakteru. Podání 

vylučovací ţaloby má pro probíhající exekuci obligatorní důsledky jen v taxativně 

stanovených případech, jimţ jsem se věnoval v kapitole 4. Jedná se o zákaz prodat 

movité věci podle § 68 odst. 4 EŘ a odročení draţby nemovitosti nebo podniku dle 

ustanovení § 336i odst. 1 OSŘ a § 338v odst. 1 OSŘ jestliţe exekutor zjistí nejpozději 

do zahájení draţebního jednání, ţe byla podána vylučovací ţaloba, a to do doby neţ o ní 

soud pravomocně rozhodne. Neţ je v těchto věcech soudem pravomocně rozhodnuto o 

vylučovací ţalobě tak nemůţe dojít k zpeněţení věci movité, nemovité a podniku, a 

proto lze konstatovat, ţe ochrana práv třetích osob je v této oblasti dostatečná. 

Zatímco v uvedených případech dochází podáním vylučovací ţaloby 

k obligatornímu odkladu exekuce, respektive odročení draţebního jednání, tak je-li 

exekuce prováděna jiným způsobem neţ prodejem movitých a nemovitých věcí a 

postiţením podniku, ţádné obdobné obligatorní účinky nenastávají a odkladu exekuce 

můţe třetí osoba, jeţ se vylučovací ţalobou domáhá ochrany svých práv, dosáhnout 
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pouze tehdy, jestliţe soud či exekutor vyhoví jejímu návrhu podle § 54 odst. 6 EŘ. 

Rozhodnutí soudu či exekutora o odloţení exekuce závisí pouze na jeho úvaze, jinými 

slovy vydání tohoto rozhodnutí není nárokovatelné. Pro úplnost je nutné dodat, ţe o 

odloţení exekuce mohou soud i exekutor rozhodnout i bez návrhu. 

Nedostatek stávající právní úpravy v této oblasti spatřuji v absenci jednotného 

pravidla pro všechny způsoby provádění exekuce, jeţ by obecně stanovilo důsledky 

podání vylučovací ţaloby ve vztahu k exekučnímu řízení. Za vhodný způsob řešení 

nejednotnosti právní úpravy proto povaţuji stanovení jednotného pravidla, podle 

kterého by podání vylučovací ţaloby mělo obligatorně za následek odklad exekuce 

ohledně věcí, práv a jiných majetkových hodnot, k jejichţ ochraně vylučovací ţaloba 

směřuje. Tímto by byla jednak sjednocena právní úprava pro všechny způsoby 

provádění exekuce a jednak by došlo k odstranění právní nejistoty třetích osob 

plynoucích z pouhé moţnosti, nikoliv povinnosti, soudu či exekutora odloţit exekuci.  
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Závěr 

Za cíl své práce jsem si vytyčil podat výklad o právním institutu vylučovací 

ţaloby v exekučním řízení jakoţto jednoho z právních prostředků ochrany práv třetích 

osob, kterým bylo v průběhu exekučního řízení neoprávněně zasaţeno do jejich práv, 

která mají charakter práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí. 

V návaznosti na platnou právní úpravu, odbornou literaturu a judikaturu českých 

soudů jsem se snaţil podat pokud moţno komplexní výklad o vylučovací ţalobě 

v exekučním řízení. V rozsahu nezbytném pro účely této práce jsem se věnoval téţ 

dalším právním institutům s vylučovací ţalobou souvisejícím, zejména exekučnímu 

řízení, jeho průběhu a účastníkům, vyloučení věci ze soupisu podle § 68 exekučního 

řádu či sporům z tzv. lepšího práva, ačkoliv by kaţdý z těchto institutů mohl být 

samostatným tématem pro diplomovou či rigorózní práci. 

Význam právního institutu vylučovací ţaloby podtrhuje celá řada skutečností. 

V první řadě jde o jeden z nástrojů, jimiţ jsou naplňovány poţadavky na ochranu 

subjektivních práv osob, jakoţto imanentní součásti koncepce právního státu. Dále 

v souvislosti s vysokým počtem nařízených exekucí, jen za kalendářní rok 2012 jich 

podle statistiky Exekutorské komory České republiky bylo 820.420, musí nutně 

docházet k neoprávněným zásahům do práv třetích osob, jeţ jsou nuceny následně 

k ochraně svých práv uţít zejména vylučovací ţalobu. O hojném uţívání tohoto institutu 

svědčí téţ rozsáhlá judikatura jak Nejvyššího soudu ČR, tak Ústavního soudu ČR. 

Konečně význam vylučovací ţaloby v exekučním řízení akcentuje zájem zákonodárce 

projevující se novelizacemi příslušných zákonných ustanovení, k nimţ došlo v několika 

posledních letech v souvislosti s dynamickým vývojem celého exekučního práva. 

Na úplný závěr si dovolím konstatovat, ţe stávající právní úprava vylučovací 

ţaloby, doplněná o významná rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu, představuje 

dostatečnou ochranu subjektivním právům třetích osob, byť i zde nalezneme prostor pro 

další vývoj, jenţ by stávající právní úpravu mohl učinit ještě efektivnější. 
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zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve 

znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní 

a krajské soudy 

 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a 

náhradách advokátů za poskytování právních sluţeb (advokátní tarif) 

 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální 

sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při 

rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění 

vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a 

náhradách advokátů za poskytování právních sluţeb (advokátní tarif) 

 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách 

soudního exekutora, o odměně a náhradách hotových výdajů správců podniku a 

o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 

 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu 

exekuční a další činnosti 

 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci 

exekucí 

 

Soudní rozhodnutí 

 nález Ústavního soudu ze dne 17. května 2001 sp. zn. III. ÚS 727/2000 

 nález Ústavního soudu ze dne 15. února 2005 sp. zn. IV. ÚS 454/04 
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 nález Ústavního soudu ze dne 6. února 2007 sp. zn. II. ÚS 828/06 

 nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2008 sp. zn. IV. ÚS 2888/07 

 nález Ústavního soudu ze dne 9. června 2009 sp. zn. III. ÚS 292/07 

 nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2010 sp. zn. I. ÚS 923/10 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2006 sp. zn. Cpjn 200/2005, 

Stanovisko k výkladu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. února 2011 sp. zn. 23 Co 

35/2011 

 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2000 sp. zn. 30 Cdo 2304/99 

 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2001 sp. zn. 28 Cdo 1525/2001 

 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2002 sp. zn. 28 Cdo 555/2002 

 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2004 sp. zn. 20 Cdo 279/2003 

 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2004 sp. zn. 20 Cdo 1578/2003 

 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. srpna 2006 sp. zn. 20 Cdo 612/2005 

 rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 

soudu ze dne 12. září 2007 sp. zn. 31 Odo 677/2007 

 stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 11. ledna 1974 sp. zn. Cpjf 79/72 

 usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. listopadu 2003 sp. zn. 17 

Co 46/2003 

 usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. ledna 2004 sp. zn. 10 Co 

912/2003 

 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. dubna 2008 sp. zn. 20 Cdo 5370/2007 

 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 2009 sp. zn. 20 Cdo 3484/2009 

 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. července 2010 sp. zn. 31 Cdo 2325/2008 

 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2011 sp. zn. 20 Cdo 3077/2009 

 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2012 sp. zn. 20 Cdo 418/2012 

 usnesení Ústavního soudu ze dne 16. října 2007 sp. zn. I. ÚS 728/06 

 usnesení Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2008 sp. zn. IV. ÚS 2477/07 

 usnesení Ústavního soudu ze dne 24. června 2009 sp. zn. I. ÚS 2289/08  
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Resumé 

The aim of the thesis is interpretation of legal institution of debarment action in 

execution proceedings as one of the legal instruments for the protection of third party 

rights, by which was unwarrantedly interfered with their rights in the course of 

execution proceedings, which are characterized as the rights not allowing execution of a 

judgment.  

Following effective legal regulation, legal literature and jurisprudence of Czech 

courts the thesis targets complex interpretation of debarment action in execution 

proceedings. In the extent requisite for aim of the thesis I also dealt with further legal 

institutions connected with debarment action, namely with execution proceedings, their 

course and participants, deleting items from the inventory pursuant to Art. 68 of the 

Execution Procedure or debates over better type of law, although each of the above-

mentioned institution is capable of being individual topic of diploma or rigorous thesis. 

Meaning of legal institution of debarment action underlines a wide row of facts. 

Firstly, it is just one of the instrument by which are fulfilled requests for protection of 

individual human rights as immanent component of conception of rule of law. Secondly 

in connection with enormous number of decreed executions, under statistics of Executor 

Association of the Czech Republic during 2012 such number reached 820.420, there 

have to occurred inevitably unwarranted interferences with third party rights, who are 

subsequently enforced to application for protection their rights primarily debarment 

action. About plentiful application of this institution testifies also extensive 

jurisprudence of the Supreme Court of the Czech Republic as well as of the 

Constitutional Court of the Czech Republic. Meaning of the debarment action in 

execution proceedings stresses concern of legislator presented by amendment of 

relevant legal regulations, which occurred during past years in connection with dynamic 

development of whole execution law. 

Allow me to emphasize in the end that effective legal regulation of debarment 

action, supplemented by significant decisions of the Supreme Court and the 

Constitutional Court, presents adequate protection for third party rights, even though 

also there exists area for further development, which could possibly effective legal 

regulation perform much more efficient. 
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Shrnutí 

Vylučovací žaloba v exekučním řízení 

Obsahem diplomové práce je výklad o vylučovací ţalobě v exekučním řízení. 

Práce vymezuje v obecné rovině vylučovací ţalobu jako právní institut slouţící 

k ochraně práv třetích osob, řízení o ní, v rovině konkrétní pak specifika jednotlivých 

forem vylučovací ţaloby. Podaný výklad odkazuje téţ na aktuální judikaturu českých 

soudů ve věcech vylučovací ţaloby, jakoţ i v dalších věcech s ní souvisejících, a 

poukazuje na moţnost budoucí novelizace některých zákonných ustanovení. 

V první kapitole diplomové práce jsou vymezeny základní právní pojmy a 

právní instituty, které vytváří širší základ pro výklad o vylučovací ţalobě. Pozornost je 

věnována vymezení pojmu exekuce, postavení soudního exekutora, exekučnímu řízení a 

jeho účastníkům, a pramenům práva včetně vymezení vzájemného poměru občanského 

soudního řádu a exekučního řádu, které je pro hlavní předmět práce stěţejní. 

Výklad obsaţený v kapitole druhé je zaměřen na obecnou charakteristiku 

vylučovací ţaloby, jejího předmětu, postavení v rámci incidenčních sporů a na právní 

institut vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 exekučního řádu mající úzkou vazbu 

k vylučovací ţalobě. 

Řízení o vylučovací ţalobě a jeho charakteristice, otázkám pravomoci a 

příslušnosti soudu, aktivní a pasivní věcné legitimaci, náleţitostem vylučovací ţaloby a 

všem formám vylučovací ţaloby v exekučním řízení je věnován výklad v kapitole třetí. 

Čtvrtá kapitola se zabývá důsledky podání vylučovací ţaloby a rozhodnutím 

soudu o ní. V rámci výkladu o důsledcích nepodání vylučovací ţaloby jsou stručně 

vymezeny spory z tzv. lepšího práva. 

Další kapitola je rozdělena do dvou částí, kdyţ v první části je podán obecný 

výklad o nákladech řízení, na nějţ navazuje ve druhé části provedený výklad o 

nákladech řízení o vylučovací ţalobě. 

V poslední šesté kapitole je věnována pozornost návrhům de lege ferenda 

v oblasti právní úpravy vztahující se k vylučovací ţalobě. 
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Abstract 

Debarment action in execution proceedings 

 The thesis targets the interpretation of debarment actions in execution 

proceedings. Generally the thesis provides a definition of debarment actions as a legal 

institution for the protection of third party rights and of debarment action execution 

proceedings. On the other hand the thesis is very particular in terms of the specifics of 

individual forms of debarment actions. The interpretation does presented also refers to 

current jurisprudence as applied by Czech courts as regards debarment actions, as well 

as in further related cases. The legal interpretation points out to the possibility of future 

amendments to certain legal provisions.  

 The first Chapter of the thesis defines fundamental legal terms and institutions, 

which create a broader base for debarment action interpretations. The thesis focuses on 

the definition of notions of execution, the status of bailiffs, execution proceedings and 

the parties thereto as well as the sources of law including the definition of the inter 

relationship between Civil Procedure Code and Execution Procedure, which are cardinal 

for the main subject of the thesis. 

 The interpretation contained in Chapter two aims at general description of 

debarment actions, their subjects and status within incidence disputes and it also targets 

the legal institution of deleting items from the inventory pursuant to Art. 68 of the 

Execution Procedure, which is closely connected to debarment actions. 

 The debarment action proceedings and their characteristic features, issues 

pertaining to court authorization and jurisdiction, active and passive objective 

legitimacy, the debarment action requirements and all forms of debarment actions in 

execution proceedings are dealt with in Chapter three.  

 Chapter four focuses on the consequences of filing debarment actions and 

related court judgments. Within the definition of the consequences of failing to file a 

debarment action the debates over better type of law are briefly defined. 

 The next Chapter is divided into two parts, whereby the first part offers a general 

interpretation of the costs of proceedings, which is then followed in the second part by 

an interpretation of the costs of proceedings related to debarment actions.  
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 The sixth and last Chapter deals with De Lege Ferenda Bills in the field of legal 

amendments to debarment actions. 
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